FELVONÓ KATALÓGUS I.
Panorámaliftek

Mikor válasszunk panorámaliftet?
A panorámaliftek igazi szépségét az adja, hogy a legtöbb helyre jól illeszkednek, legyen szó új
vagy meglévő épületről, vagy akár felújításról. A modern épületekben a panorámaliftek jól mutatnak
az üveg- és acélelemek között, míg egy régi, esetleg szűk lépcsőházban az elegáns fényáteresztő
üvegszerkezetnek köszönhetően a tér tágasabbnak tűnik és világos marad. Kültéri beépítés esetén a z
üvegszerkezet avatkozik be a legkevésbé a ház homlokzatának képébe.
Mind a tartószerkezet, mind pedig az azt borító biztonsági üveg számtalan színben kapható, és a fülkébe
vlasztható kiegészítők is rendkívül változatosak, az olasz designerek munkáját dícsérik. Ez különösen
a meglévő liftek felújításánál, vagy régebbi, eddig lift nélküli épületekben lehet igazán lényeges hiszen
ilyenkor fontos, hogy a felvonó egy, már meglévő kompozícióba illeszkedjen. Az üvegtornyon keresztül
látható fülke is készülhet üvegből, a megkötés mindössze annyi, hogy legalább egy teljes magasságú
nyomógombtablónak helyet kell kapnia valamelyik falon.
A toronyszerkezetes lifteknek, így a panorámafelvonóknak is nagy előnye, hogy a falazott aknához
képest (amelynek a falvastagsága oldalanként 15 cm) hozzávetőlegesen feleannyi helyet igényelnek,
és a szerkezet felépítése mindössze néhány napot vesz igénybe. Meglévő épületekben vagy felújítás
esetén csökkentett helyigényű felvonóink is választhatók panoráma kivitelben. Ezek igen fontos
szempontok lehetnek, ha adott méretű hellyel kell gazdálkodni.
Mind a modern, mind pedig a régi épületekben kedvelt és igen látványos a körpanoráma felvonó,
amely lehet szabályos kör alaprajzú, vagy csatlakozhat egy egyenes szakasszal az emeletekhez.
Termékpalettánkon ezek a dekoratív felvonók is megtalálhatók!

Toronyszerkezet
A panorámalifteknél az üveglapokat egy karcsú alumíniumszerkezetre rögzítik, amit toronyszerkezetnek
hívunk. Mivel a torony részei a gyárból beszerelésre készen érkeznek, nem kell őket a helyszínen
festeni, méretre vágni és heggeszteni, ez pedig nem csak meggyorsítja a munkafolyamatot, de az ezzel
járó kellemetlenségeket is minimalizálja.
A toronyszerkezet jellegéből adódóan a designnak is jóval több teret hagy mint a hagyományos liftakna,
hiszen nem csak az alumíniumváz színét és borítását lehet összekombinálni, de üveges megoldás
esetén a fülke is a kompozíció részét képezi. A panorámalifteknél leggyakoribb az üveg fülke, amelyet
lehet más felületekel, például inoxszal vagy magasfényű dekorlemezzel kombinálni.
Az általunk forgalmazott alumínium toronyszekezet különlegessége, hogy jóval több kivitelben elérhető
mint ahogy első hallásra gondolnánk. A gyártó új, közel 500 különböző színt és textúrát felvonultató
kollekciójában helyet kaptak a klasszikus fa hatású bevonatok, az elegáns bőrt és a drága márványt
idéző burkolatok, a high-tech stílus és különféle vandálbiztos és dekor kivitelek is, amelyek között bárki
megtalálja a neki teszőt.
A tornyszerkezetet burkoló üveglapokat egyszerűen be lehet illeszteni a toronyszekezetbe, vagy fel
lehet szerelni elegáns pontmegfogásos technikával is. A különféle színes, matt, és fényes üveglapok
és az elegáns, több színben kapható tejüveg szinte végtelen választási lehetőséget kínálnak. A
toronyszerkezethez csak tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági üveget használunk. Kültéri kivitel esetén
UV-szűrős, fényvisszaverő üvegeket és speciális öntisztító bevonattal ellátott burkolatokat is tudunk
biztosítani. Válassza Ön is ezt a látványos megoldást!

Egyedi megoldások
széles választéka!

Toronyszerkezet
BELTÉRI

Bőr hatású - ALBINO

Dekor - PSYCHO

Dekor - STYLISH

Kő hatású - CARRARA

Kő hatású - ROSY

Vandálbiztos - WHITE

Vandálbiztos - SILVER

Bőr hatású - DEVIL

Bőr hatású - NIGHT

Bőr hatású - BULL

Bőr hatású -ELEPHANT

Tech - CARBON

Tech - STORM

Tech -BURNISHED

Tech - COPPER

Tech - TITAN

Dekor - STUCCO

Dekor - SCRATCHED

Dekor - NOISE

Fa hatású - POPLAR

Fa hatású - OAK

Fa hatású - WALNUT

Fa hatású - WENGÉ

Fa hatású - CHERRY

Fa hatású - SMOKE

Kő hatású - DEEP

KÜL- ÉS BELTÉRI

„SKINPLATE” DEKOR BEVONATÚ FÉMLEMEZ - A fülkéhez is választható

DL81E - fehér tölgy hatású

A90GTA - magnóliafehér

DL86 - tölgy hatású

M12 - galambszürke

B32SMA - égkék

G22SMA - sárga

G21SMA - barack

R8SME - sötétpiros

A32PP - fényes fehér

F2SMA - ezüstszürke

F42PPS - szálcsiszolt inox
hatású

F12PPS - szálcsiszolt inox
színű

128 - Tükör

127- Szálcsiszolt

132 - Bőr hatású

Lino 145

131 - Dáma

Austenit

150 - Kék kockás

138 - Fényes arany

INOX -

A fülkéhez is választható

Üvegburkolatok

Világítás

Átlátszó

Fehér tejüveg

Tükröződő

Szitanyomott hatású

Színes

Füstszínű

Öntisztító üveg
Speciális kültéri üveg, amely napfény hatására
elbontja a rákerült organikus szennyeződést,
és vízlepergető bevonatának köszönhetően a
lecsorgó esővízzel megtisztítja az üveget.

Napszűrő stopsol

Napkolletorok a rétegelt biztonsági
üvegben
Bármilyen méretben,bármely üveggel
választható megoldás, csak kültérre.

Fülkevilágítás

SK1

SK2

SK3

SK4

SK5

Égbolt

Dikroikus vagy LED
spotlámpák

SK6 - Oldalsó szórt fény

Ajtók

Bizonyos típusú
körpanoráma
fülkékhez hajlítot
ajtót szállítunk
üveg vagy inox
kivitelben.

2AT -2 lapos, teleszkópos, egy
oldalra nyíló

4AO - 2 lapos, teleszkópos,
kétfelé nyíló

2AT - Üveges, 2 lapos,
teleszkópos, egy oldalra nyíló

KIVITEL:
■ Rozsdamentes bevonat
■ A RAL skála színeiben
választható szinterezés
■ Felületkezelés
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Fülketípusok
HIDRAULIKUS ÉS VILLAMOS HAJTÁSSAL IS VÁLASZTHATÓ FÜLKÉK

HIDRAULIKUS, KÖZPONTI DUGATTYÚS MODELLEK

HÁROM BEJÁRAT

KÉT BEJÁRAT
egymás mellett

KÉT BEJÁRAT
a szemközti oldalakon

!

A standardtól eltérő
megoldások is
lehetségesek!
Mozgássérültek
számára is használható
berendezés.

!

Az üvegburkolatok
minden esetben
tanúsítványal
rendelkező biztonsági
üvegből készülnek,
amely megfelel
a vonatkozó
előírásoknak.
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