Concept Folding 77
Zaproś naturę do swojego domu

CF 77

Realizując potrzeby klientów i pomysły architektów, Reynaers wprowadził do oferty nowoczesne
rozwiązanie drzwi składanych (harmonijkowych), dające możliwość lepszej optymalizacji przestrzeni
mieszkalnej. Wykorzystując ten estetyczny i funkcjonalny system połączenia domu z ogrodem,
można wykonać drzwi składane zawierające do 8 skrzydeł, otwieranych (składanych) w różnej
kolejności i konfiguracji. Zastosowanie takiego rozwiązania poza wspomnianą estetyką gwarantuje
doskonałe naświetlenie pomieszczenia.
W obu przypadkach dostępne są 4 rozwiązania progowe drzwi: o wysokich parametrach
szczelnościowych, o pośrednich parametrach szczelnościowych, z niskim progiem i z płaskim
progiem. Opcja z progiem o wysokich parametrach szczelnościowych związana jest z wysokoą
szczelnością na wodę opadową i niską przepuszczalnością powietrza.
Opcja z progiem o pośrednich parametrach szczelnościowych łączy w sobie dobre parametry
związane z przepuszczalnością powietrza i szczelnością na wodę opadową. Niski próg wystający
ponad poziom posadzki na 18mm a także próg płaski, umożliwiają łatwe przechodzenie i
maksymalną wygodę.
Dodatkową praktyczną cechą CF 77 jest wariantowe stosowanie w głównym skrzydle okuć
drzwiowych, co umożliwia użytkowanie tego skrzydła jako skrzydła wejściowego bez wpływu na
pozostałe skrzydła składane (funkcja okna).
System CF 77 występuje w dwóch wariantach estetycznych: funkcjonalnym oraz Slim-Line o
węższej, widocznej szerokości.

Innowacyjne cechy funkcjonalne i techniczne:
n

Wysoka izolacyjność termiczna

n

Możliwość wykonania od 2 do 8 skrzydeł

n

Duże wymiary skrzydeł (do 1200 x 3000mm)

n

Drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz realizowane przy użyciu tych samych profili

n

Skrzydło główne z okuciami okiennymi lub drzwiowymi (funkcja drzwi)

n

Zintegrowany i centralnie umieszczony system rolek

n

4 różne rozwiązania funkcjonalne progów drzwi:
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Płaski próg

Niski próg

Pośrednie parametry
szczelnościowe

Wysokie parametry
szczelnościowe

Reynaers - najlepszy w swojej klasie
CF 77 pozwala na dużą swobodę projektowania przy zachowaniu doskonałych parametrów
technicznych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów
w oparciu o nowe, termoizolowane profile i akcesoria. Prezentowany system zapewnia wysoką
izolacyjność termiczną (wartości Uf od 2,25 W/m2K) oraz spełnia rygorystyczne wymagania
przepisów budowlanych.

Max. wymiar
skrzydła (mm)

Max. ciężar
skrzydła

Uw (W/m²K)*

Uf (W/m²K)

Widoczna szerokość
skrzydeł po zamknięciu

Reynaers CF 77

1200x3000

120kg

do 1,66

od 2,25

144mm

Reynaers CF 77-SL

1200x3000

120kg

do 1,64

od 2,31

122mm

* Ug: 1,1 W/m2K
zestaw 4-skrzydłowy: 4000 x 2700 mm

O Reynaers Aluminium
Reynaers Aluminium jest wiodącym europejskim dostawcą wysokiej jakości rozwiązań aluminiowych.
Firma specjalizuje się w rozwoju i promowaniu aluminiowych konstrukcji (szeroki wybór systemów
okienno-drzwiowych, ścian osłonowych, systemów przesuwnych, osłon przeciwsłonecznych, ogrodów
zimowych, świetlików, oraz urządzeń łączących lamele i systemy samoregulujące). Firma założona
w 1965 roku z siedzibą w Duffel (Belgia), posiada biura w ponad 30 krajach świata.

WE BRING ALUMINIUM TO LIFE
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