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Nagibno drsne izvedbe panoramskih sten

Zložljivo zgibne stene in polkna

detajl spodajdetajl zgoraj

panoramske stene

 

Z vgradnjo panoramskih sten boste vaš notranji ambient povezali z zunanjo okolico vašega objekta. Večje steklene 
površine vam nudijo več naravne svetlobe v vašem domu in s tem prijetnejše ter bolj kakovostno bivanje. So idealna 
izbira za vse, ki želite večjo prehodnost objekta in boljši izkoristek prostora. 

V Inlesu imamo na razpolago vse tri sisteme panoramskih sten, ki jih lahko dobite v leseni, les/aluminij, aluminij, plastični 
in aluminij/plastični izvedbi. Velika izbira toplotno izolativnih stekel z odličnimi toplotnimi karakteristikami preprečujejo 
toplotne izgube in poleg prihrankov pri ogrevanju ohranjajo toplino v vašem domu.
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Posebne oblike oken in panoramskih sten

Dvižno drsne izvedbe sten

trikotno okno

ločno okno
         dvižno drsna vrata
z zapiranjem pod kotom

stilno polkrožno okno
z okrasnimi dodatki

drsna stena -
ločne oblike z ločno krivljenim steklom

Drsna stena 
s poševnimi krili

okroglo 
       okno

in posebne oblike
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SI82 ThermoSlide

Svet dovršenega bivanja

Najboljša panoramska drsna stena v svojem razredu

toplotna prehodnost drsne stene z vgrajeno zasteklitvijo 
2 2Ug= 0,5 W/m K je Uw=0,8 W/m K

2
odlične toplotne karakteristike profila Uf=1,1 W/m K

nosilnost vgrajenega krila 400 kg

izboljšan sistem tesnenja

s termo členi predeljen pohodni prag - preprečen 
toplotni most

pohodni prag poravnan z višino tal - brez ovir pri 
prehodu
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