


Zárubně Silence

SYSTÉMY ZÁRUBNÍ SILENCE

Str. 4  || Zárubňový profil SILENCE L 
Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře, vhodné pro dodatečnou montáž
Systém hliníkových zárubní je pro montáž do zděné příčky pro sklo 8–12 mm
Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm

Str. 6  || Zárubňový profil SILENCE Z 
Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře, vhodné pro dodatečnou montáž
Systém hliníkových zárubní je pro montáž na roh zděné příčky pro sklo 8–12 mm
Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm

Str. 8  || Zárubňový profil SILENCE H 
Optimální řešení pro celoskleněné stěny s těsněním
Systém hliníkových zárubní je pro montáž do skleněné stěny pro tloušťku 8–12 mm 
Pohledová šířka 45 mm, stavební hloubka 45 mm
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ZÁRUBŇOVÝ PROFIL SILENCE L
Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře
Systém je vhodný pro montáž do příčky  
pro tloušťku skla 8–12 mm
Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm

Profil zárubně je vhodný pro běžné systémy kování celoskleněných dveří. 
Např. pant Vertical a Horizont.
S pohledovou šířkou 28 mm je zárubňový profil SILENCE L vhodný  
pro montáž do zděného, sádrokartonového, dřevěného nebo betonového  
stavebního otvoru.
Zárubeň je z hliníku s povrchovou úpravou elox, vzhled kartáčovaná nerez  
nebo přírodní hliník.
K zárubni je dodáváno těsnění v barvě šedé, ideální pro celoskleněné dveře 
z tvrzeného skla o tloušťce 8–12 mm.
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ZÁRUBŇOVÝ PROFIL SILENCE Z
Odlehčené řešení pro celoskleněné dveře
Systém je vhodný pro montáž na roh příčky  
pro tloušťku skla 8–12 mm
Pohledová šířka 28 mm, stavební hloubka 45 mm

Profil zárubně je vhodný pro kování celoskleněných dveří.  
Např. pant Vertical a Horizont.
S pohledovou šířkou 28 mm je zárubňový profil SILENCE Z vhodný pro montáž  
na roh do zděného, sádrokartonového, dřevěného nebo betonového  
stavebního otvoru.
Zárubeň je z hliníku s povrchovou úpravou elox, vzhled kartáčovaná nerez  
nebo přírodní hliník.
K zárubni je dodáváno těsnění v barvě šedé, ideální pro celoskleněné dveře 
z tvrzeného skla o tloušťce 8–12 mm.
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ZÁRUBŇOVÝ PROFIL SILENCE H
Optimální řešení pro celoskleněné stěny
Systém hliníkových zárubní je pro montáž 
do skleněné stěny pro tloušťku 8–12 mm
Pohledová šířka 45 mm, stavební hloubka 45 mm

Pro privátní i komerční prostory je ideálním řešením systém zárubní SILENCE H.
S pohledovou šířkou pouze 45 mm a stavební hloubkou 45 mm je tento  
odlehčený systém zárubní koncipován speciálně pro montáž do skleněné stěny.
Při použití zárubní SILENCE H se uzavře spára kolem celoskleněných dveří,  
čímž dochází ke snížení průniku hluku a prachu.
Zárubeň je vyrobena z hliníku s povrchovou úpravou elox, vzhled kartáčovaná nerez  
nebo přírodní hliník.
K zárubni je dodáváno těsnění v barvě šedé, ideální pro celoskleněné dveře  
z tvrzeného skla o tloušťce 8–12 mm.
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