Season inglasning
Monteringsfärdigt inglasningssystem avsett för balkonger och altaner vid
nyproduktion, ombyggnad och renovering.

Season 2000 är ett glasat skjutluckssystem för altaner och uterum, som
löper på rälsprofiler av aluminium. Skjutluckorna till balkonginglasningar
kan erhållas med öppningsbara glas för putsning.
Season 5000 är ett byggsystem för fasta partier t ex bröstningar, räcken
och gavlar. Det är uppbyggt av aluminiumprofiler med fyllningar av glas,
laminatskivor eller annat material med valfri kulör. Season 5000 kan även
användas för t ex rökrum och invändiga glasväggar.
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Season Inglasning
Produktbeskrivning
Samtliga profiler är tillverkade av strängpressat aluminium och dimensionerade för hög stabilitet och stadga. De kan erhållas anodiserade eller lackerade.

Season 2000 består av skjutluckor med bågprofiler glasade med 4
till 5 mm klart glas. Luckorna löper på dolda, kullagrade hjul mellan rälsprofiler som finns med 1-4 spår. Vid öppning kan glasluckorna parkeras
utanför varandra så att större delen av balkongöppningen friläggs.
Season 5000 består av ett antal stomprofiler som kombineras med
olika tillsatsprofiler med snäppfunktion som döljer alla skruvar och
fastsättningar av glas, laminatskivor e d.
Systemet måttanpassas till varje enskilt objekt.
Slide
Är skjutbara partier som speciellt har konstruerats för att uppfylla önskemål
om enkla, isolerade eller oisolerade skjutbara glaspartier i förbindelse med
balkonginglasning, vintertrådgårdar,
terasser, rumsindelning på kontor,
¨
expeditionsluckor etc.
Vägledning och projektering
Tillverkningsritningar upprättas för beställarens godkännande innan tillverkningen påbörjas. Partierna levereras som monteringsfärdiga element. Montering och glasning utförs av företaget. Glasning utförs på byggplats eller i
fabrik. Monteringsfärdigt inglasningssystem avsett för balkonger och altaner
vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
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