INGLASNINGSSYSTEM

Profilsystem
VENTANA är ett svenskt profilsystem som funnits på marknaden
sedan 1988. De ingående komponenterna är noga utvalda för att
hålla höga krav på kvalitet och funktion. Profilerna är tillverkade
av strängpressad aluminium som efter pressning ytbehandlas
för att få en hållbar och underhållsfri yta. Allt för att ge dig som
kund en produkt med lång livslängd och ett problemfritt ägande.
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Vår Sommar
Höst Vinter ...
Med VENTANAs återförsäljare
och kompletta profilsystem
hittar du alltid något som passar
dina behov oavsett om det
är en enklare inglasning som
ska fungera som väder och
vindskydd eller ett helisolerat
uterum för året runt användning.
Rådgör med din lokala VENTANA
återförsäljare.
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U-värde
U-värde eller värmegenomgångskoefficient
är ett värde på hur god isoleringsförmåga en
byggnadsdel har. Ju lägre värde desto bättre
isoleringsförmåga. Valet av profilsystem i
kombination med glaset är direkt avgörande
för vilket värde som uppnås.
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VENTANAs samtliga system går att få
i valfri färg. De isolerade systemen går
även att få som 2 färgade d.v.s olika
färger på in respektive utsida.
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VENTANA
System 20
VENTANA system 20 är ett oisolerat
profilsystem i strängpressad aluminium
som lagerförs i natureloxerat utförande,
vitpulverlack samt i svart RAL 9005 struktur.
 Fönster och dörrar rullar lätt på nylonhjul
med rostfria kullager.
 Rälsprofilerna som fönster och dörrar
rullar på, finns med två, tre eller fyra
spår. Det är därför möjligt att bygga upp
till åtta motgående dörrar på ett parti.
 Aluminiumprofilerna levereras med
dubbla tätningar av borstlist både
mot rälsprofilen uppe och nere men
också mellan fönster och dörrar, vilket
förhindrar drag, ljud och vibrationer.
 Handtaget följer fönstrets eller dörrens
hela höjd. Det innebär stabila dörrar
som enkelt går att öppna, både utifrån
och inifrån. Inga eftermonterade lösa
handtag!
Förutom skjutbara fönster och dörrar kan
fasta partier tillverkas i valfria vinklar, vilket
gör systemet komplett.
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VENTANA System 50
VENTANA System 50 är ett oisolerat profilsystem i
strängpressad aluminium som går att få som öppningsbart
fönster eller fast parti. Systemet lagerförs i vitlackerat
(pulverlack Ral 9010) samt natureloxerat utförande. Andra
kulörer kan fås mot beställning. Varje detalj i systemet är noga
utvald, vilket garanterar lång livslängd.
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 Systemet är integrerbart med VENTANA system 20 och kan t.ex byggas som fast
underrede med skjutfönster eller dörrar ovanför.
 Som tillval finns karmfix för enkel montering och justering.
 Snäpplister för enkel montering eller demontering av glas och fyllning.
 Tillverkning av sneda partier.

VENTANA System 33
VENTANA system 33 är ett helisolerat aluminiumprofilsystem i
strängpressad aluminium som lagerförs i vit pulverlack. Andra kulörer
kan fås mot beställning. Varje detalj i systemet är noga utvald, vilket
garanterar lång livslängd.
 Möjlighet att få olika kulörer på in respektive utsida.
 Fönster och dörrar rullar lätt på boggiehjul med slitbanor av nylon
och rostfria kullager.
 Rälsprofilerna som fönster och dörrar rullar på, finns med två och
tre spår. Det är därför möjligt att bygga upp till sex motgående
dörrar på ett parti.
 Aluminiumprofilerna levereras med dubbla tätningar både mot
rälsprofilen uppe och nere, men också mellan fönster och dörrar,
där även dubbla gummilister tätar, vilket förhindrar drag, ljud och
vibrationer.
 Två typer av lås finns, ett snäpplås och ett hakregellås.
Hakregellåset kan fås med nyckellåsning från insida eller både från
insida och utsida. Rejäla handtag finns som tillval.
 Både luckprofil och rälsprofil är försedda med 26 mm isolersteg som
ger en bruten köldbrygga, vilka tillsammans med isolerglaset bidrar
till ett lämpat inglasningssystem för uterum som används året om.
 Som tillval finns karmfix för enkel montering och justering.
Förutom skjutbara fönster och dörrar kan fasta och öppningsbara partier
tillverkas i valfria vinklar, se VENTANA system 62/72.
VENTANA system 33 monteras med isolerglas. Du väljer själv mellan
flera olika alternativ t.ex. vanligt float, härdat eller energi. Vill du förbättra
U-värdet ytterligare väljer du energiglas med gasfyllt mellanrum.
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VENTANA System 45
VENTANA System 45 är ett helisolerat profilsystem i
strängpressad aluminium med ett integrerat isolersteg
mellan insida och utsida för att uppnå en god
isoleringsförmåga. Lyft-skjut funktionen tillsammans
med rejäla gummitätningar bidrar stort till den goda
tätheten i systemet. Varje detalj i systemet är noga
utvald, vilket garanterar lång livslängd.
Välj mellan vitlack eller som tillval valfri kulör (Ral,
NCS). Möjlighet finns även till olika kulörer på in
respektive utsida.
 Möjlighet att få olika kulörer på in respektive utsida.
 Hjul som klarar belastningar på upp till 200kg per dörr.
 Rälsprofil i 2 och 3 spårs utförande.

 Aluminiumprofilerna levereras med dubbla
gummitätningar både mot rälsprofil
uppe och nere. I varje luckskarv sitter
även dubbla borsttätningar vilket ökar
systemets täthet ytterliggare.
 Handtag och lås med eurocylinder med
låsning från en alternativt två sidor. Flera
låsklasser.
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 Unik lösning för brytning av köldbryggan i
rälsprofilen.
 Glasas med dubbel alternativt trippel
isolerglas. Glasfals med gummilist för 2934mm:s glas eller fyllning.
 Som tillval finns karmfix för enkel
montering och justering.

VENTANA
System 62/72
VENTANA System 62/72 är ett
aluminiumprofilsystem i strängpressad
aluminium med ett integrerat
isolersteg mellan insida och utsida för
att uppnå en bra isoleringsförmåga.
Aluminiumprofilerna lagerförs i vit
pulverlack. Andra kulörer kan fås mot
beställning. Varje detalj i systemet är
noga utvald, vilket garanterar lång
livslängd.
Med systemen tillverkas fasta partier,
inåtgående fönster med vädringsfunktion
samt inåt eller utåtgående dörrar.
Partierna måttanpassas efter kundens
önskemål.
 Möjlighet att få olika kulörer på in
respektive utsida.
 Som tillval finns karmfix för enkel
montering och justering.
 Tillverkning av sneda partier.
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VENTANA System 500/1000
VENTANA system 500 är ett oisolerat och
VENTANA system 1000 ett isolerat profilsystem
för takkonstruktioner i strängpressad
aluminium. Varje del i systemet är noga utvald,
vilket garanterar lång livslängd.
Varje objekt beräknas individuellt. Hänsyn tas
till bl.a snövikter och glasets egenvikt.
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Vid behov förstärks takstolar och bärlinor med
varmgalvaniserade stålrör.
 Välj fyllning tex enkelglas, isolerglas eller
kanalplast
 Taklutning 5-19° (system 500)
 Taklutning 5-17° eller 18-33° (system 1000)
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