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VisionGlide™
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ESG-30 VisionGlide™
Açık alandaymış hissi verirken yüksek görünürlüğe izin veren etkili bir bariyerdir.
Açık alanda kullanılan kayar kapıların arasında en hafif ve ekonomik olanıdır,
her dekora kolaylıkla uyum sağlar ve mütevazi bir koruma sağlar. Ofisler,
hastaneler, yemek katları ve lobiler gibi zeminden tavana bölmelerin olduğu
açık alanlar için idealdir.
Metre karede 5,9 kg asılma ağırlığı ile Vision Glide modeli, limitli destek sağlayan
yapılar üzerine montaj yapmak için mükemmel bir çözümdür.
Perde, aralarında 89 mm boşluk bulunan 8 mm çapındaki dikey alüminyum
çubuklardan oluşmaktadır. Alüminyum bağlantılardan oluşan yatay zincirlerin
birbirine uzaklığı 305 mm’dir. Perde, üst rayda kayan tekerleklere monte edilmiş
dikey askı çubuklar tarafından desteklenmektedir.
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ÖZELLİKLER
• Berrak anotlanmış rotlar, bağlantılar ve post malzeme
• PVC ara borular, polikarbon üst ve alt askı panelleri
• Tamamen anotlanmış versiyonu mevcuttur
• Maksimum yükseklik: 366 cm
• Standart anotlanmış renk
• 305 mm standart bağlantı aralığı
• 229 mm, 152 mm ve 76 mm aralıklı seçenekleri 		
mevcuttur.
• Standart her iki taraftaki silindirleri kilitleyen çengelli
civata

VisionGlide™ Düz Çizgili

VisionGlide™ Tuğla Desen

• Standart 90° ve 135° kavislidir, diğer seçenekler 		
opsiyoneldir.
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ESG-32

GlideGard™
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ESG-32 GLIDEGARD™
Ağır mekanizması açık alandaymış hissi verirken üst düzey güvenlik
sağlamaktadır. Paneller birbirine boydan boya menteşelerle tutturulmuştur.
Tamamen gizlenmiş menteşe rotları vandalizm ve hasarlara karşı korumaktadır.
Paneller tam olarak birbiri üzerine katlanarak kafesin rahat ve düzgün
çalışmasını sağlar. Kapı ikiye katlanarak açılmaktadır, bu da kapının ağırlığını
azaltırken işletim kolaylığını arttırmaktadır. Vitrin camının arkasında ve
havalandırmanın güçlü olması gereken yerlerde mesafeli kullanım önerilir.
GlideGard™ yemek alanları gibi çapraz hava akımının gerektiği kapalı alanlarda
kullanmak için ideal bir seçimdir. GlideGard™ güçlü koruma ve yüksek
görünürlük gereken yerlerde iyi bir alan ayırıcıdır; okullar, spor kompleksleri ve
toplu taşıma alanları için mükemmeldir.
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ÖZELLİKLER

• Berrak, anotlanmış rotlar, bağlantılar, post malzeme 		
ve hem zemine, hem tepeye asılmış paneller
• Uyumlu PVC ara boruları
• Standart 305 mm ara bağlantı
• 229 mm, 152 mm ve 76 mm aralık seçenekleri mevcuttur.
• Maksimum yükseklik: 427 cm
• Opsiyonel anotlanmış renk seçenekleri
• Standart Renkler: beyaz, siyah, bronz

GlideGard™ Düz Çizgili

GlideGard™ Tuğla Desen

• Standart her iki taraftaki silindirleri kilitleyen çengelli
civata
• Acil durum çıkış seçeneği – perdenin içerisinde 90 x 210 cm
çıkış kapısı
• Standart 90° ve 135° kavisler
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ESC-31

VISTAPANe™

VistaPane™
StandarT ÖZELLİKLER
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Berrak anotlanmış kiriş paneller ve direkler
Renk anotlaması mümkündür
Standart renkler: beyaz, siyah, bronz
Standart iki tarafı silindirli çengelli cıvata kilit
Acil durum çıkış seçeneği – perdenin içerisinde 90 x 210 cm çıkış kapısı
Standart 90° ve 135° kavisler
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ESC-31 VisTAPANe™

OLUKLU VE DELİKLİ PANELLER

Oluk şeklindeki delikler görünürlük ve hava geçişine izin verir ve üst düzey
güvenlik sağlar. Birbirine kenetli parçalar zorla girişi önler. Camdan daha hafiftir;
daha az ara bölme gerektirir ve kullanımı kolaydır. Mağaza önü uygulamalar için
idealdir.

ÖZELLİKLER
VistaPane™ Oluklu

VistaPane™ Delikli

• 1.8 mm tamamen anotlanmış oluklu alüminyum
paneller

• 1.2 mm delikli çelik paneller

• 3 cm oblong oluklar
• Üst düzey güvenlik için cenderelenmiş iç kısım,
menteşe Ekstrüzyon çerçevesine tam uyar

• Maksimum Yükseklik: 427 cm
K• apalı kısımdan hava geçişi: %39
• Panelden hava geçişi: %47

• Maksimum yükseklik: 610 cm
• Kapalı kısımdan hava geçişi: %20
• Panelden hava geçişi: %30
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VistaPane™ Oluklu

VistaPane™ Delikli
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ESC-31 VisTAPANe™

CAM / LeKSan VE solıd PanelLER:

Şeffaf kırılmaz leksan ya da temperli camdan oluşan paneller net bir
görünürlüğe izin verirken, hırsızlık ya da zorla girmelere karşı sağlam bir
güvenlik sağlar. Koku ve dumanın içeri girmesini engeller. Temperli cam alanı
sadece beklenmedik zorlamalara karşı koruma sağlamaz, aynı zamanda tüm kol
ve nesneleri mağazanın dışında tutar.
Solid paneller ise içerinin görünmesini engeller ve maksimum güvenlik
koruması sağlar. Boydan boya alüminyum paneller ve ağır kalibreli özel
ekstrüzyonlar görüşü engellerken, hırsızlık ve vandalizme karşı tam koruma
sağlar. Hava geçişinin az olması ve akustiğin ayrılması gereken birçok kullanım
alanı için uygundur.
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ÖZELLİKLER
VistaPane™ Cam

VistaPane™ Leksan

• 1.2 mm delikli çelik paneller
• Maksimum Yükseklik: 427 cm

• 3.2 mm kalın leksan panellerle
doldurulmuş alüminyum 		
çerçeveler

• Kapalı kısımdan hava geçişi: %39

• Maksimum yükseklik: 427 cm

• Panelden hava geçişi: %47

VistaPane™ Solid
• 1.8mm Clear Anodized Solid Aluminum Panels

VistaPane™ Leksan veya
VistaPane™ Cam

• Maximum Height: 610 cm
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