ОБКОВ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
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ЗА КОМПАНИЯТА
AGB - Alban Giacomo Spa е създадена през далечната 1947 г. и произвежда пълна гама от
обков и компоненти, които се използват в целия свят за производството на врати и
дограми. Пълният каталог включва над 20 000 артикула, произведени изцяло в Италия
в 4 високотехнологични и автоматизирани завода на обща площ от над 72

000 кв. м.

СЕРТИФИКАТИ
От 1996 г. AGB е сертифицирана по ISO 9001. Освен това AGB притежава RAL
сертификат за TILT & TURN система за обков за дограми, SKG сертификат за
противовзломен обков и СЕ маркировка за определени други продукти. В
серифицираната лаборатория на компанията се провеждат повече от 500 теста
годишно.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНОВАЦИИ
Формата и механизмите на продуктите AGB са проектирани и разработени в
дизайнерските бюра на компанията. Продуктите са одобрени след вътрешни тестове
и проверки в лабораториите по изпитване. Всичко това се прави с цел да се
гарантира качество и надежност на нашите продукти, с което сме известни сред
нашите клиенти.

ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА
AGB гарантира обслужване и съдействие на всички клиенти чрез специализирани
кадри, техническа информация и помощни инструменти, с цел правилното и
пълноценно използване на продуктите.

ПРОИЗВОДСТВОТО
Производството на AGB се състои от цялостни специализирани производствени
цехове, обособени в следните отдели: отдел електро-ерозии, отдел фрези, отдел CNC
стругове, отдел шлайф-машини, отдел ексцентрични преси, отдел автоматизирани
заваръчни машини, отдел леярство и преси, отдел прецизни стругове, отдел студени
преси, отдел лазерна обработка, отдел CNC машини за трансфер и отдел за
автоматизирано сглобяване. Тези машини отличават АGB като технологично
напреднала компания в световният пазар на обков и аксесоари за прозорци и врати.
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Нека вашият
клиент да открие
всички възможности,
които един
съвременен прозорец
може да предложи
- ефективна защита
срещу взлом

Често алармената система не е достатъчна, за да спре
крадеца:
- Когато собственикът си е вкъщи;
- Когато алармата дава фалшив сигнал;
- Когато алармата се задейства след проникване;
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Cигурността е
вашата златна
възможност
да подобрите
качеството
на вашия
прозорец
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Изберете система
на

:

тя предлага иновативни
решения, които
ви позволяват да
направите уникалните
прозорци.
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Противовзломна Artech
точка на заключване
Пъпката е свързана с носещата планка,
която е здраво фиксирана към обкова.

Носещата планка разпределя
страничното натоварване на
главата на пъпката, за да улесни
мекотата на движение на обкова
на широка гладка повърхност.

Детайл
на планката

Пъпката запазва настройката във времето в сравнение
с автоматично регулируемите пъпки на други обкови,
има по-добра устойчивост на счупване (повече от
5000 N съпротивление на опън. Монолитната пъпка е
много по-здрава от телескопичната при взломна атака.
Благодарение на това решение, се избягва всякакъв луфт
между пъпката и въртящата глава и уплътненията са
винаги максимално прилепнали.
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5000 N

Реглажите винаги осигурени
Максимален луфт

Заключващата точка запазва същата
противовзломна сигурност във всяка
позиция на реглаж.

13,5 mm

12 mm

Минимален луфт

9,5 mm

Допуски на свързване - фалцовият
луфт между пъпката и насрещника
(стандартно 12 мм) позволява
промяна на разстоянието между
крилото и касата в рамките на
мин 9,5 мм и макс 13,5 мм

Максимален луфт

13,5 mm

12 mm

Минимален луфт

9,5 mm

Вертикален реглаж пъпките имат вертикален
реглаж, за да компенсират
възможни производствени
или монтажни грешки.
Начална
позиция
9 mm

7,5 mm

0 mm

-1 mm

+1 mm

0 mm

-1 mm

10,5 mm

+1 mm

Настройки на притискането затегната пъпка прави настройката на притискането ±1 мм по-стабилна и прецизна.
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Повече нива на сигурност, по-голяма
защита на вашия дом
Стандартният обков на Аrtech е с клас на сигурност RC1N, благодарение на антивзломните
насрещници, които са включени в базовата окомплектовка, но нашето предложение е да изберете
брониран клас обков POSEIDON TT за най-уязвимите прозорци на първи етаж и клас на сигурност
RC2 за ниски и последни етажи.

RC2
RC1N
RC2

RC2

БРОНИРАН
КЛАС ОБКОВ
POSEIDON TT

БРОНИРАН
КЛАС ОБКОВ
POSEIDON TT

Клас на сигурност RC1N
Започвайки с базовото ниво на сигурност на ARTECH,
насрещниците гарантират клас на сигурност RC1N. Те
могат да се фиксират само с един винт или, с цел да
се повиши устойчивостта при взлом, с втори винт.
Специалният дизайн позволява фиксиращите винтове
да се покриват с декоративна капачка.
СТАТИЧНО
НАТОВАРВАНЕ 300 kg

45 cm

ОПИТНИ
РЕЗУЛТАТИ

ДИНАМИЧНО
НАТОВАРВАНЕ

300 kg

РЪЧНО-МЕХАНИЧЕН
ВЗЛОМ

kg

50

450 cm x 8 удара
(варира в зависимост от
размера на крилото)

Няма нормативно
изискване

RC2 сертифициран клас на сигурност
Вдигайки нивото, можете да достигнете до
сертифициран клас на сигурност RC2, където
насрещниците от специална стомана позволяват да
се надмине трудността на тестовете за:
• натиск с 3000 N от пневматично бутало;
• удар с тегло от 50 кг, падащ от височина от 450 мм;
• разбиване с инструменти, описани в регламента;

СТАТИЧНО
НАТОВАРВАНЕ 300 kg

45 cm

ОПИТНИ
РЕЗУЛТАТИ
300 kg
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ДИНАМИЧНО
НАТОВАРВАНЕ

РЪЧНО-МЕХАНИЧЕН
ВЗЛОМ

kg

50

450 cm x 8 удара
(варира в зависимост от
размера на крилото)

повече от 3 мин. устойчивост
на взлом, според нормата

Бронирaн
клас
POSEIDON TT
Двете разминаващи се куки на
секюрити заключването POSEIDON
TT влизат в насрещник от закалена
стомана. Специална планка се
монтира от страната на стъклото
и се свързва през крилото с
тялото на механизма. Това прави
откачването на крилото от пантите
невъзможно. Двете разминаващи
се куки превръщат прозорците
в бронирана преграда и дават
чувство за сигурност на крайния
потребител.

ras

ras

RAS

Защо е толкова
надежден?
Закрепване
POSEIDON TT се фиксира от вътрешната страна на
стъклото с помощта на планка. В случай на взлом,
той не позволява счупване на крилото посредством
закрепващите към тялото на обкова винтове.

ПРИ АЛУМИНИЙ

ПРИ PVC
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Artech e стандарт за
сигурност
Сигурността винаги е била в основата на проекта Artech. Това е защитна
система, в която всеки компонент е проектиран, за да блокира опитите
за пробив.
Artech означава сигурност, защото предлага аксесоари, които са в
състояние да трансформират прозореца и да го направят
по-безопасен.

Пасивна мартина
с челно управление

позиция
затворено

A

B

A
Противовзломните, предварително заварени
насрещници на пасивната мартина, ги правят
подходящ срещу опитите за взлом и имат
възможността да блокират заключването на
активното крило, ако пасивното не е заключено.

B
Позиционер за крило
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позиция
отворено

Пасивната мартина с челно управление
гарантира антивзломната функция на двукрил
прозорец. Механизмът не позволява отваряне
на крилото дърпайки го отвън, като дръжката
остава неподвижна. Челното движение на
дръжката позволява да се упражни по-голяма
сила за да задвижат повече заключващи точки
на второто крило. Дръжката се движи на 180° :
това означава, че първото крило може да бъде
затворено дори с отворена дръжка на второто
крило, избягвайки по този начин увреждане на
самата дръжка.
За да се гарантира защита срещу взлом на
горният задвижващ ъгъл, има устройство,
което подава информация за състоянието на
дръжката.
180 градусовото отваряне на дръжката я прави
подходяща за прозорци с три крила.

Вертикални заключвания подобряват вашия
прозорец

Необходимостта от различни видове заключващи системи е
повече от изискване.
Според височината, стандартните прозорци изискват по-добро
позициониране на заключващите точки за компенсиране на
евентуалната деформация на профила и осигуряване на добро
прилепване на уплътненията.
На прозорците против взлом заключващите точки трябва да
бъдат поставени в рамките на определени отстояния и да са
възможно най-близки до горните и долните панти.
Поради тази причина компоненти като вертикални заключвания,
крайните елементи и удължения имат различни размери, лесни
са за сглобяване и позволяват на клиента да избегне рязането
им (с изключение на размерите на прозорците, които изискват
рязане на някои елементи, за да достигнат долния ъгъл за RC2).

Възможно е да изберете следните решения:

Удължител

200 mm*
200 mm
320 mm**
400 mm
600 mm
800 mm

Фиксирани
крайни
елементи

Вариращи
крайни
елементи

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

400 mm
600 mm

* без пъпка
** вариращ и
без пъпка
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Artech означава дизайн

Artech е решението за съвременната архитектура: широко
остъклени отвори, минималистични линии, детайлизирани
компоненти.
Artech подчертава красотата на прозореца и го прави нов
дизайнерски елемент в архитектурата.
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Насрещници със скрит монтаж
Капачките скриват главата на винта
и сменят концепцията на дизайна на
прозореца. Те могат да бъдат брандирани с
лого на производителя на прозореца.
Системата обков позволява да достигнете
до сертифицирания клас RC1N със
стандартни компоненти. И така имате
дизайнерска визия и сигурност.

Artech мартина:
минималистичен дизайн,
интелигентни решения.

1
115 mm

Издължена челна планка
Когато крилото е отворено, елегантнният и
линеен дизайн на мартината може да бъде видян
и оценен. Задвижващият механизъм е скрит зад
челната планка посредством система за закрепване
с винтове.

3
2
112 mm

1

Усиленото зъбно колело от металокерамика значително повишава живота на
механизма.

2

Регулируемият осигурителен механизъм, който се намира близо до дръжката,
позволява лесно да повдигнете крилото.

3

Удължената страна на задвижващия механизъм позволява да се разпредели
натоварването, предизивкано от винтово закрепване на дръжката, по краищата
на канала и осигурява на плавно движение на обкова.

4

Сменяема кутия, благодарение на винтовото закрепване.
Налични дълбочини: 15/25/30/35/40/45/50 мм
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Artech Plana Скрита система за едноосови и
двуосови прозорци

Намалено изместване
на крилото
Механизмът Plana cъчетава
отварянето на крилото с
по-малко изнасяне настрани,
редуцирайки необходимото място
за отварящото движение.

Скрити панти Plana
Товароносимостта от 130 кг
позволява да се произвеждат
балконски врати с голямо
остъкляване, висока изолация и
сигурност.
Plana е идеалното решение за
прозорци, с висока топлоизолация
и противовзломна устойчивост.
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130 KG ТОВАРОНОСИМОСТ
130 кг товароносимост за балконски врати
позволява да се направят крила с големи размери.
Пантата няма щифт за позициониране и не се
нуждае от допълнителни аксесоари за увеличаване
на товароносимостта; за закрепване е възможно
да се използват стандартни винтове, без да са
задължително с голяма дължина.

ПЛАВНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ
1 Всички плъзгащи се части са затворени, за да се

предотврати влизането на прах и мръсотия.
2

2 В горната част има отвори за смазване.

1
3

УПОТРЕБА НА
ТЕХНОПОЛИМЕРИТЕ
3 Artech Plana използва технополимерни компоненти

от ново поколение, които улесняват плъзгането на
механизма.
Този избор предотвратява проблемите с корозия,
които могат да възникнат при компоненти от
неръждаема стомана.

САМОРЕГЛАЖНА ФУНКЦИЯ
Специфични адаптори позволяват закрепването
на пантите към различните PVC системи, както и
прецизно позициониране при монтаж.

Реглаж

Долна панта крило
Тя позволява страничен
и вертикален реглаж на
крилото. Долният пръстен не
позволява излизане на щифта.

Рамо за ножица,
Ножица, монтирана на
монтирана на касата крило
Тя позволява страничното
регулиране на крилото от -4 мм
до +2 мм. Само с два елемента
могат да се постигнат всички
размери.

Стандартна, за обикновени
крила или TBT. Благодарение на
регулируемия водач, е възможно
е да избирате между два размера
наклон: 140 мм или 80 мм.
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Товароносимост и
надеждност

Изследвания и проучвания
на лабораторията AGBLab
Изследователската и развойна лаборатория AGBLab позволява
да се тестват нови продукти, за да се гарантират най-високи
показатели и съответствието им с действащите стандарти. Когато
продуктът е пуснат на пазара, AGBLab проверява представянето му.
Производственият процес осигурява постоянното ниво на качество.

Непрекъснатите иновации за разработване на продукти и инвестиции
в производствени технологии, позволяват на компанията да бъде
в челните места на фирмите с предлаганите висококачествени
продукти. За да гарантира максимални нива на сигурност и защита,
AGB има собствени специализирани машини за тестване на обкова за
прозорци и врати.
Лабораторията разполага със симулатори с UV лъчи и камери със
солен спрей за тестване срещу корозия на обкова. В лабораторията
извършваме циклични тестове, за да гарантираме сигурността на
употребата на продукта, дори при механични условия на натоварване
и интензивна употреба.
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Сертифицирана
товароносимост 130 кг
Artech панти:
100 кг

Artech панти:
130 кг

Скрити панти
Artech Plana:
130 кг

Artech 100 kg:
универсална панта
за монтаж в перо
без необходимост
от прекъсване на
уплътнителя. 3D реглаж.

Artech 130 кг: фалц панта,
която може да премине
строгите циклични тестове
за продължителност без
проблеми. В съчетание
с касова панта с пин
Ø 6 мм, тя осигурява
товароносимост от 130 кг
като стандарт.

Artech Plana 130 кг: скрита
панта за по-висок клас
прозорци с изключителни
показатели на топлоизолация
и антивзлом. С тях се постига
товароносимост от 130 кг без
допълнителни компоненти и
с използване на стандартни
винтове.

Подобрява ли комфорта на жилището хардуерната
система със 130 кг товароносимост ?
ГОЛЕМИ
ПРОЗОРЦИ И
БАЛКОНСКИ
ВРАТИ

kg

130
системна
сигурност

=

+
големи
прозорци и
балконски
врати

ТЕЖКИ
СТЪКЛА

+

+
тежки
стъкла

слънчева
светлина

енергийна
ефективност

топлоизолация

+
звукоизолация удароустойчиви
стъкла

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
Товароносимостта на обкова е
доказана чрез сертифициране
съгласно Наредбата EN 13126/8,
направено на европейско ниво (IFT на
Розенхайм)?
Сертификат може да бъде получен
след преминаване на 15 000 цикъла
на наклонено отваряне (отваряне на
долна ос) и 10 000 цикъла нормално
отваряне на крилото.
В края на циклите, прозорецът се
освобождава от 100 кг случаен
товар, приложен за 5 минути върху
ръба на крилото, при страната на
дръжката, отворен на 90 °. След

това, прозорецът трябва да премине
тестовете за случайни удари,
симулиращи три удара по ръба на
стената, тъй като прозорецът може
да е монтиран в средата. И накрая,
прозорецът трябва да претърпи други
три случайни въздействия срещу
препятствие между крилото и касата.
Това става с прозорец с размери,
определени от регламента и тегло
130 кг. Сертификатите и тестовете
могат да бъдат проверени в уебсайта
на института IFT: http://zertifikate.
ift-rosenheim.de/links_zertifizierte.
php?id=207632590&view=-standard
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Activeage: Активна защита
за вашия обков

Висока устойчивост на
корозия дори при тежки
метеорологични условия

Повече от

20
0
часа в тестова

среда на солена
мъгла*
* съгласно наредбата EN ISO 9227 без изрязване
на повърхността от червена ръжда

Извън нормативните
актове
Activeage достига изключителни
антикорозионни стандарти, много
по-високи
отколкото изискванията за
Европейски норматив EN 13126-1 и
класове на корозионна устойчивост,
посочени в EN 1670.
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EN 13126-1: Обков за
прозорци и балконски врати.
Изисквания и методи за
изпитване.
EN 1670: Устойчивост на
корозия. Изисквания и методи
за изпитване.

!

Експлоатационните качества
на ActiveAge са гарантирани
само при използване на
винтове със същата или
по-висока степен на защита
от корозия, с изключение на
винтовете от неръждаема
стомана.

Трислойно
покритие
1

2

3

Цинк
Защитава метала като създава първа
бариера, която е преграда между
корозионните агенти и обкова.
Хромирана пасивация със силициеви
нано частици
Активно действа с електрохимична
реакция за защита на цинковия слой и
по този начин и на обкова.

3

2

1

Активна херметична защита
Органично-минерално хромирано
покритие.
Поддържа антикорозионните
характеристики дори в случай на
термични реакции и постоянно
натоварване.

Стомана

ЦАМ

ИЗСЛЕДВАНИЯ
В резултат на съвместен
проект с водещи
италиански производители
на бои беше създадено
покритието Activeage.

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изследванията на
материалите за защита,
направени в акредитирани
институти, доказват
отлични резултати на
устойчивост срещу солена
мъгла, влажност и стареене.

ТОП ПРОДУКТ
МАСОВО
ПРОИЗВОДСТВО
Activeage е стандартен
завършек за всички
компоненти за прозорци,
входни врати и плъзгащи
системи в сребрист цвят.
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Ако
изберете Artech,
вие избирате
пълна гама от
решения.
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Модулност и гъвкавост - Малко компоненти,
които могат да постигнат всичко

Стандартни
прозорци
Ъгловите задвижвания
позволяват да се използват
универсалните антивзломни
пъпки и накланящи насрещници,
оптимизирайки необходимите
елементи и подобрявайки
дизайна на прозореца.

Предимства, в сравнение с
други обкови
Голям наклон (полегатост)
Благодарение на
различната форма на
пъпката, затварянето на
крилото е лесно, дори ако
то не е плътно до касата.

По-голяма устойчивост на
вятър
Ако прозорецът се огъва
под напора на вятър,
секюрити пъпката не
излиза от насрещника,
както е въможно при
обикновените обкови.

Противовзломни
прозорци

По-висока антивзлом
защита
Благодарение на
секюрити пъпка и
интегрирания насрещник
като стандартно
оборудване

По-добра симетрия
Едновременното движение
на ъгъла и на двете крила
позволява да се използва
един и същи насрещник за
двукрили прозорци, което
подобрява дизайна им.

Повдигащ клин
За добрата работа на прозорци и врати, Artech
осигуряват повдигащите клинове, които могат
да се монтират в съответните отвори за винта
на долния задвижващ ъгъл, за да се намали
тежестта на крилото върху насрещниците:
предлагаме използването на активното
крило за поддръжка на наклонената позиция
и на пасивното крило, за да помага когато
натоварвате активното крило чрез използването
на DSS устройството. Прилага се за прозорци с
луфт 10,5 до 11,5 mm
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Мартина за
балконски врати
ARTECH СЪЗДАВА НОВИ РЕШЕНИЯ ЗА
БАЛКОНСКИТЕ ВРАТИ
Край на бариерите в архитектурата
Мартината за балконски врати може да бъде
отрязана дори в долната част. Това позволява
да се намали височината на дръжката
до 950 mm, за да разчупи стандартите в
архитектурата по цял свят.

Мартина GR10
GR10 се отнася за височини на крилото до 2500 мм;
тя позволява да се спусне дръжката до 950 мм, при
височина на крилото 2400 мм, без да се използва
удължение.

Магнитен шнапер
Производството на прозорци и врати с повече от две
уплътнения означава, че временното затваряне на
крилото може да бъде затруднено. Подвижният магнитен
език позволява да се намали натиска на гумите и да се
задържи ефикасно вратата, благодарение на силата на
нова генерация магнити. Решението е налично за всички
прозорци и врати, както еднокрили, така и двукрили.
Това решение може да се използва дори за затваряне на
второто крило вместо сюрмета, когато има външни капаци
или балконска врата, която трябва често да се затваря или
отваря.
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950 ÷1050 mm

Мартина GR7 bis
Мартината GR7 bis позволява да се
произвеждат прозорци и врати с мин.
височина 1634мм и височина на дръжката
1050 мм.

Характеристики на
ножичното рамо
140/80 mm
2

1
3

1
1

МЕХАНИЗЪМ ПРОТИВ
МАНИПУЛИРАНЕ
КАТО СТАНДАРТНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Механизмът против манипулиране на
ножицата предотвратява завъртането на
дръжката и отваряне на крилото отвън.

2

Стандартно отваряне
на 140 mm

Завъртащ механизъм
С устройството за завъртане на
ножиацата Artech е възможно е да
изберете размерите на наклона на
отваряне: 140 мм стандартен отвор, и 80
мм намален отвор, което улеснява:
• процеса на заключване на високи
прозорци с ниска дръжка,
• отличното функциониране на
наклоненото отваряне за ниски прозорци,
избягвайки пружинен ефект.

2

3
3

click

СФЕРИЧЕН ШНАПЕР
ЗА БЛОКИРАНЕ
НА НАКЛОНЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Заключващия сферичен шнапер
ограничава самозатварянето от
наклонено положение, причинено от
вятъра.

Реглаж на
напрежението ± 1 mm

Хоризонтален реглаж
+3,5 / - 4,5 mm
Реглаж на
напрежението
± 1 mm

Забележка: Шестограм 6 mm

Намалено отваряне
на 80 mm

Хоризонтална настройка на ножичното рамо
Издърпайте (по посока на
часовниковата стрелка)
A) Движение на горната част на
крилото.
B) Повдигане и движение на
горния ъгъл.
C) Повдигане и движение на
долния ръб.
D) Щифт.

B

A

C
D

Маркирайте с двоен шестограм за
да улесните вкарването на ключа
за настройка.
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МИКРОВЕНТИЛАЦИЯ
Въздушният поток, който не охлажда стаята!
Благодарение на 7 мм отваряне в наклонена позиция,
микровентилацията позволява да проветрявате стаята
непрекъснато, но по ограничен начин, за да се избегне
прекомерното охлаждане. Проветряването на стаята
за 30 минути с микровентилация предотвратява
понижаването на температурата и конденз по стените.
По този начин елиминирате една от причините за
появата на мухъл.

20°C

микровентилация
15°C

наклонено отваряне
10°C
15 min.

20 min.

30 min.

Позициониране и приложение на насрещника
Наклонено отваряне
Camă

74
Луфт
Микровентилация

Отворена позиция

Крило в позиция
микровентилация

7

Затворена позиция
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Крило в затворена
позиция

Една система, две предимства:
Сигурност и енергийна ефективност
Магнитни контакти за наблюдение и алармен сигнал
Magnétique е решението за контрол върху
прозорци и балконски врати чрез магнитни
контакти.

БЕЗГРЕШЕН
ПАЗАЧ
В случай на взлом, Artech
магнитните контакти подават
сигнал към алармената
система.
Системата започва да работи
дори и в случай на пробив.

ЗДРАВОСЛОВНИ СТАИ
БЕЗ ЗАГУБА НА ЕНЕРГИЯ
Магнитните контакти
имат основна роля
за климатизацията:
прозорецът е директно
свързан с климатичната
система и я изключва,
когато е отворен.

Магнитни компоненти

Външно
монтирани магнити

Вградени магнити

Външни сензори

Вградени сензори

Насрещници
с двойни сензори

Ъгли с удължители
и крайни елементи
с магнитна пъпка
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Artech Plana за
трето крило

Блестящи идеи за
ремонти
Благодарение на Artech Plana
панта за три крила, става
възможно да се направят
прозорци със скрит обков,
който е идеален за ремонти.

2

3

1

Система за трикрили
прозорци
AGB разработи система за
три крила с принудителна
последователност на отваряне,
която позволява да се
предотвратят грешки по време
на отваряне и последващи
повреди на прозореца

Опростена система за отваряне:
В централното крило, отварящият механизъм
може да се активира само когато страничните
крила са отворени.
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Схема на отваряне
с три крила

Artech TBT: безопасност за училищата,
хората и обществените сгради

Устройството за накланяне
преди завъртане (TBT) осигурява
максимална безопасност при
използване на прозорци, монтирани
на опасни места. Дръжката в
хоризонтално положение позволява
наклонено отваряне и проветряване
на стаята, избягвайки по този
начин риска от случайно падане.
Използването на специална дръжка
позволява да отворите нормално
прозореца само с ключ

Затворена
позиция

Наклонена
позиция

Отворена
позиция*

* Отварянето е
възможно единствено
с ключ

Artech TBT гарантира висока
безопасност на обществени
места и високи етажи в
обществени сгради, където
има нужда да се защитят
прозорците от случайни
падания.
Подходящ е за училища, детски
градини, високи хотели и др.

Жилищни
сгради

Училища

Болници
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Решения
за паралелно плъзгане
Хардуерните характеристики на Artech за модулност и гъвкавост позволяват да се реализира
паралелно плъзгане с ръчно и автоматично задвижване.

Galileo CM

Galileo SA

Функционалности на паралелното плъзгане

Функционалности на паралелното плъзгане
1
2

затворена
позиция
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наклонена
позиция

Позиция
при
плъзгане

затворена
позиция

наклонена
позиция

Galileo CM

Galileo SA

схема

схема

Позиция
при
плъзгане
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Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi, 75 - 36060 Romano d’Ezzelino - Italy
+39 0424 832832 - ferracuti.luca@agb.it - www.agb.it
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