
Studio XL I  hS 330
  Architektonická řešení v nadrozměrných velikostech



BEZ HRANIC A  
INDIVIDUÁLNĚ – STUDIO XL

modernÍ ProSKLenÁ architeKtura SYStÉmu Studio XL od internormu otVÍrÁ VÝhLedY BeZ hranic

Inovativními, technologicky chytrými, vysoce tepelně izolačními systémy jako posuvné dveře se zdvihem, strukturální rohy, pevná prosklení 

a jejich kombinace umožňuje Internorm architektonická řešení ve větších dimenzích. Tato řešení jsou navrhována a vyráběna v malých sériích – 

cíleně zcela dle Vašich individuálních požadavků.

 

Posuvné dveře se zdvihem lze u všech modelů kombinovat s pevným prosklením a strukturálními rohy. Aby bylo možné nabídnout co největší 

světlosti skel, není prosklený roh napojen, nýbrž spojen přímo s posuvnými dveřmi se zdvihem. Různé modely nabízejí četné možnosti kombinací 

a způsobů otevírání.

Rovněž naše logisitika probíhá v rozměrech „XL“, což znamená vlastní logistiku dopravy s vlastním koordinátorem staveb, vhodným nákladním 

vozem   s jeřábem a montážními zařízeními. Vysoká míra odbornosti služeb našich obchodních partnerů a jejich montážních týmů ručí za vysokou 

kvalitu poradenství až po montáž Vašich individuálních požadavků.

www.internorm.cz

01
/2
01

3



NA HRANICI gENIALITy – NOVé pOSUVNé DVEřE SE ZDVIHEm HS 330
Nové dřevo-hliníkové posuvné dveře se zdvihem umožňují jedinečný výhled. Úzké rámové konstrukce a velká prosklení vytvářejí velkorysé 

poměry světla a neomezených prožitků bydlení. Nová technologie prahu ze skelných vláken nabízí       v kombinaci se sériově dodávaným 

trojsklem nejvyšší míru tepelné ochrany a extrémní tuhost – vhodné také pro energeticky pasivní domy. Nízká výška prahu eliminuje 

nebezpečí zakopnutí a je ideální pro bezbariérové stavby.

Posuvné dveře se zdvihem mají také u pevných prosklení celistvý dřevěný vzhled. Patentovaným zasklívacím systémem 

je výměna skla možná i při zcela zaomítnutém rámu. Můžete volit mezi třemi variantami klik, přičemž design se hodí 

k okennímu systému v odpovídajícím stylu – oblé nebo hrataté. Navíc mohou být posuvné dveře se zdvihem vybaveny rafstórou Raff F 

(rafstóra s napínacím lankem), lamelami s regulací světla (u Raff F a Raff S) a sítí proti hmyzu se širokým rámem.

Vně hliníkový profil a zevnitř povrch dřeva 

umožňují neomezenou volbu barev – 

vhodné k dřevo-hliníkovým oknům.

Celoprosklený vzhled pro moderní 

celoprosklenou architekturu.

Šířku otevření křídla lze nastavit tak, že 
nedochází ke zmenšení průchozí šířky.

Křídlo se nachází v uzavřeném stavu za 

sloupkem, tudíž více světlosti.

Úzké rámové profily pro co největší 

světlosti skla – dveře lze třístranně zcela 

zaomítnout.

na výběr tři různé designy klik

 – také v zamykatelném provedení.

Pro dokonalý design - všechny díly kování 

jsou zapuštěny (zalícovány).

Energeticky úsporný práh se skelnými 

vlákny pro optimální tepelnou izolaci  a 

stabilitu – ve spodní části pevného zasklení 

celistvý dřevěný vzhled.

Patent na vycentrování křídla a optimální 

odvod vody.



NA HRANICI gENIALITy – NOVé pOSUVNé DVEřE SE ZDVIHEm HS 330

54 mm tloušťka zasklení pro sériově dodávané trojsklo 

zaručuje nejlepší tepelnou izolaci uw až 0,67 W/m²K

6 mm tabule skla eSG chrání před poraněním 
při prasknutí skla

Technology 

®

VerglasungI- tec

Patentovaná vodicí kolejnice s inte-

grovaným dorazem – skrytě zabudovaným    

v rámu  – pro snadný chod a více ochrany 

proti vloupání (na přání třída odolnosti RC2).

Patent na zasklení ve fixu přímo v rámu 

(bez viditelného křídlového profilu) – tudíž  

úzké pohledové šířky.

Patentovaným zasklívacím systémem 

je výměna skla možná také 

při zcela zaomítnutém rámu.

Lehký zdvih a posuv 

do hmotnosti křídla 400 kg.

Od 150 kg hmotnosti křídla přídavné vozíky 

pro lehký chod křídla.


