
Rámový systém 
1. Technický nákres Rámového AL posuvného systému: 

 

1. - Výplň v hrúbke 6mm (sklo, Lexan*) 

2. - Výplň v hrúbke 4-5mm (sklo, Lexan*) 

3. - Výplň v hrúbke 8-10mm (sklo, Lexan*, DTD) 

 

2. Popis Rámového AL posuvného systému: 
 rámy krídiel, vodiace kolajnice i koncové profily sú povrchovo upravené prírodnou anodickou 

oxidázou alebo komaxitom, tj. vypalovaná prášková farba.  Obe tieto povrchové úpravy zaisťujú 

dokonalú antikoróznú ochranu a zároveň nemenia pôvodnú funkčnosť vlastnosti AL materiálov 

 v prípade mechanického poškodenia povrchu je možné miesto opraviť autolakom tej istej farby 

 štandardne používané sklo je 4 mm float číre, ale je možné použiť aj dvojsklo 16 mm ( 4-8-4 ) 
 

 

 

 

 

 



3. Možnosti otvárania Rámového AL posuvného systému: 

 

4. Vysaďovanie krídiel a nasaďovanie krídiel: 
 krídla vysaďujte postupne od najbližšieho k najvzďálenejšiemu. Uchopte krídlo po stranách, 

nazdvihnite smerom hore a spodnú časť krídla vysuňte smerom k sebe mimo vodiacu lištu 

koľajnice 

 krídla nasaďujte postupne od najvzdialenejšieho k najbližšiemu  opačným postupom  než bolo 

uvedené v predchádzujúcom odstavci. Po nasadení krídiel rozhrňte stenu do maximálnej polohy. 

 

5. Detaily Rámového AL posuvného systému: 

 



   

Detail systému Okenné krídlo pred zložením 
Pohľad na systém bez hornej vodiacej 

kolajnice 

   

Celkový pohľad na systém - trojposun Pohľad na otváranie systému Pohľad na celkové otvorenie 

   

   

 

 

 

 

 



6. Časti systému 

Vodiaca koľajnica s otvormy  

Špecialny tvar vodiacej koľajnice s otvormi, a jej mierne nastavenie do spádu 

zabezpečí dokonalý odtok vody z koľajnice. Z koľajnice je nutné odstraňovať 

nečistoty, ktoré môžu spôsobiť upchanie odtokových otvorov. 

 

Kartáčové tesnenie  

Zabezpečí dokonalé tesnenie v miestach, kde sa okná prekrývajú.  

 

Madlo 

Vyrobené z hliníkovej zliatiny v rovnakom farebnom prevedení, ako ostatné 

komponenty. Manipulácia s oknami je pohodlná a ľahká. O výške umiestnenia 

rozhoduje samotný zakazník, 

 

U - profil  

Profil je umiestnený na bočných stenách. Estetický zakončuje okraje stien, 

tesní okná a zároveň utesnňuje koľajnicu. 

 

Guličkové ložiská  

Nerezové guličkové ložiská zabezpečujú ľahkú manipuláciu s jednotlivými 

oknami. Nevyžadujú žiadnu údržbu, sú ľahko vymeniteľné, majú dlhú životnosť.  

 

Sklo 

Zasklenie môže byť prevedené sklami hrúbky 4 - 18 mm. Sklo je v ráme 

vytmelené priesvitným silikónom, ktorý okno výrazne spevňuje a je vodotesný. 

 



 

 

 

 

 

 

 


