




SAAMMEKO ESITELLÄ UUDEN JA EKSLUSIIVISEN 
LASITUSJÄRJESTELMÄMME, OLKAA HYVÄT; 

CLAROFLEX® PIVOT
Paras ratkaisu kotiin ja yrityksellenne. Järjestelmämme ansiosta voit helposti 

laajentaa ympäri vuoden käyttökelpoista pinta-alaa parvekkeellasi, terassillasi 
tai talvipuutarhassasi.
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Kaikki osat on valmistettu EU:ssa ja 
ne ovat läpäisseet kaikki vaaditut 
testit ja saaneet vastaavat 
sertifikaatit.

VALMISTAMME JÄRJESTELMÄMME 
EUROOPASSA, KOSKA 
TUOTTEIDEMME KORKEA LAATU 
JA PITKÄ ELINKAARI OVAT MEILLE 
ERITYISEN TÄRKEITÄ ASIOITA.

Alapainotettu järjestelmämme on 
tukevampi käytettäessä ja vakaampi 
kovissa tuulissa. 

MUISTA VALMISTAJISTA POIKETEN 
PANEELIMME EIVÄT ROIKU KATOSTA, 
KOSKA HALUAMME JÄRJESTELMÄMME 
OLEVAN MAHDOLLISIMMAN 
TURVALLINEN SINULLE JA PERHEELLESI.

Testitulosten mukaan CLAROFLEX® Pivot on 
luokkansa hermeettisin, erityisesti SideLockin 
ja H-tiivisteliuskojen kanssa.

JÄRJESTELMÄMME ON MARKKINOIDEN 
ILMATIIVEIN, JA TÄMÄ MAHDOLLISTAA 
SEN MUKAVAN KÄYTÖN YMPÄRI 
VUODEN.

1 2 3
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Paneelit liikkuvat hiljaisesti liukumisalustalla.

EMME KÄYTÄ LAAKEREITA, SILLÄ 
EMME HALUA JÄRJESTELMÄN PITÄVÄN 
ÄÄNTÄ LIIKUTELTAESSA TAI LISÄTÄ 
JÄRJESTELMÄN YLLÄPITOTOIMIEN 
MÄÄRÄÄ.

Paneelit aukeavat joko sisään- tai ulospäin 
ja liukuvat juuri valittuun suuntaan.

JÄRJESTELMÄMME SOPII TÄYDELLISESTI 
MIHIN TAHANSA ASENNUSPAIKKAAN, 
KOSKA TARJOAMME LAAJAN 
VALIKOIMAN JÄRJESTELMÄMALLEJA, 
JOTKA MAHDOLLISTVAT PANEELIEN 
KASAAMISEN HALUAMAASI PAIKKAAN. Käyttämällä sekä ylä- että alatasauskiskoa 

järjestelmän korkeutta voidaan mukauttaa 
jopa 68 mm.

PROFIILIEMME MUOTOILU TEKEE NIIDEN 
TASAAMISESTA HELPPOA, JA TÄMÄ TEKEE 
ASENTAMISESTA JA MUKAUTTAMISESTA 
TEHOKKAAMPAA.

4 5 6
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LIUKUMISALUSTA

KISKO

TASAUSKISKO

PANEELIPROFIILI
Tämän symmetrisen ja korkealaatuisen 

alumiiniprofiilin korkeus on vain 32 mm. Sen 
rakennetta on vahvistettu, mutta se on silti 

markkinoiden matalimpia profiileja.

Liukumisalusta on tehty Itsevoitelevasta 
polymerista ja omaa matalan 
kitkakertoimen. Korkea vastustuskyky 
lämpötilan vaihteluille. 

Symmetrinen ja korkealaatuinen 
alumiiniprofiili on vain 40 mm korkea. 
Käytetään sekä järjestelmän ylä- että 
alaosassa.

54 mm korkea alumiiniprofiili on 
suunniteltu tasaamaan lattian ja 

katon epätasaisuuksia. Tasauskisko 
mahdollistaa järjestelmän korkeuden 

säätämisen. 

TASAUSRUUVI
Vahva ja luotettava ruuvi erinomaisilla 
tasausominaisuuksilla ( jopa 34 mm yhdellä 
tasauskiskolla tai 68 mm kahdella).

VEDENPOISTO
Vedenpoistoreiät porataan läpi 

molemmista raiteista. Niitten kautta vesi 
pääsee pohjalle asti ja sieltä ulos.
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TASAUSPROFIILIN MAHDOLLISIA KÄYTTÖTAPOJA

UPOTETTU JÄRJESTELMÄ

LATTIALLE ASENNETTU JÄRJESTELMÄ
Yhdessä tasausprofiili ja alakisko ovat vain 54 mm korkeita ja ne voidaan asentaa valmiin 
lattian päälle. Tämä vaihtoehto sopii hyvin parvekkeille ja asennuspaikkoihin, joiden 
kautta kulkeminen ei ole säännöllistä.

Yhdessä tasausprofiili ja alakisko ovat vain 54 mm korkeita ja se voidaan asentaa lattiaan 
upotettuna, tähän tarkoitukseen sovitettuna. Tämä on täydellinen vaihtoehto paikkoihin, 

joissa läpikulku on runsasta.
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CLAROFLEX® PIVOT-JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

JÄRJESTELMÄN KORKEUS:

Järjestelmän maksimikorkeus 8 mm 
lasilla on 2700 mm.

Järjestelmän maksimikorkeus 10 mm 
lasilla on 3200 mm.

Järjestelmän maksimikorkeus 12 mm 
lasilla on 3200 mm.

PANEELIN LEVEYS:

Suositeltu leveys: 650 mm.

Maksimileveys: 800 mm.

Minimileveys: 350 mm.
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OVEN OSIEN ASENNUS:

Lukot asennetaan yleensä 
1100 mm korkeuteen lattiasta.

OVIPANEELIN LEVEYS RIIPPUU VALITUSTA TURVALUKOSTA:

Kun käytetään pitkäkahvaista lukkoa, ovipaneelin leveys kasvaa 190 mm.

Kun käytetään lyhytkahvaista lukkoa, ovipaneelin leveys kasvaa 100 mm.

Järjestelmissä, joissa käytetään vakio ylä- ja alalukkoja ja lasinuppeja, 
ovipaneelin ei tarvitse olla muita leveämpi.
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CLAROFLEX® PIVOT-JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

Paneelien kasauspaikat voidaan sijoittaa toiseen tai molempiin päihin järjestelmää, tai jopa sen keskelle. Tähän ei tarvita ylimääräisiä 
rakenteiden vahvistuksia. Yhteen sijoituspaikkaan voidaan asentaa jopa 18 paneelia oviaukkoa kohden.
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CLAROFLEX® PIVOT-JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

Paneelit voivat liukua läpi kulmista, joiden suuruus 
on 90º-270º.

Lasitukset, joissa on kulmaliitos eivät tarvitse 
ylimääräisiä tukirakenteita.
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CLAROFLEX® PIVOT-JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

Paneelit voivat liikkua useiden kulmien ja kaarevien alueiden 
läpi ja ne voidaan kasata toiseen tai molempiin järjestelmän 
reunoihin.

Kun lasitusta suunnitellaan kulman tai kaarevia muotoja 
sisältävää osiota varten, tulee huomioida sen läheisyydessä 
olevat esteet, kuten pylväät ja putket, koska paneelit tulevat ulos 
lasitusalueelta, kun ne liikkuvat läpi kulmista.
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CLAROFLEX® PIVOT PROFIILI

ANODISOINTI

RAL-PÄÄLLYSTYS

Meillä on laaja valikoima anodisoituja värejä ja on 
myös mahdollista käyttää matta, kiilto tai hyvin kiiltäviä 
viimeistelyjä. 

Päällysteen vakiopaksuus on 15-20 mikrometriä.

Voit myös valita minkä tahansa 
RAL-värin RAL-värikartasta.

Järjestelmä voidaan muokata vastaamaan tarpeitasi ja olemassolevien rakenteiden kanssa yhteensopivaksi.
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CLAROFLEX® PIVOT PROFIILI

PUUTA MUKAILEVAT VIIMEISTELYT

Koristeelliset päällysteet, jotka matkivat 
erilaisia puutyyppejä.
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CLAROFLEX® PIVOT:IN LASI

Järjestelmän korkeudesta riippuen järjestelmässä 
voidaan käyttää 8, 10 tai 12 mm karkaistua tai 
laminoitua lasia. 

ERILAISET LASIN MUKAUTUKSET:

auringonsuojalasi, 

kaiverrettu/kuvioitu lasi,

värjätty lasi polyvinyylibutyraalin tai ulkoisen värikalvon 
avulla. Tällainen lasi voidaan tehdä aurinkosuojan tai 
heijastusominaisuuksien kanssa tai ilman.
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CLAROFLEX® PIVOT HARJAT

Suositellaan käytettäväksi ulkotiloissa SideLockin 
kanssa kestämään paremmin kovia tuulenpuuskia. 
Tämä eristää järjestelmän paremmin ja vähentää 
lämmön karkaamista. 

KOLMOISHARJA

Tämä polymerista valmistettu, alhaisen kitkakertoimen 
omaava osa sijoitetaan alakiskoon paneelien sulavan 
liukumisen mahdollistamiseksi.

LIUKUMISALUSTA

Harja tekee järjestelmän toiminnasta hiljaista ja samalla 
tiivistää yläkiskon ja paneelin välin. 

HARJA

Musta Valkoinen

Musta Harmaa

Kaksikerroksinen, kokrealaatuinen 
harja.

3 kangaskerrosta, jotka on 
päällystetty mikrobeja hylkivällä 
yhdisteellä.

Kestävä, propeenista valmistettu 
pohja.

Harmaa
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CLAROFLEX® PIVOT TIIVISTELIUSKAT

Kovat PVC-tiivisteliuskat asetetaan paneelien väleihin järjestelmän vesitiiviyden 
lisäämiseksi. Joustavat ja kuplatiivisteliuskat sijoitetaan järjestelmän päihin, 
sulkien mahdolliset paneelien ja seinien väliset aukot.

Tiivisteliuskojen  mitat rippuvat valitusta lasista ja järjestelmän korkeudesta.

H-liuska

h-liuska

Kuplaliuska

Läpinäkyvä H-liuska

Läpinäkyvä h-liuska

Joustava liuska

PVC-TIIVISTELIUSKAT:
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Oviaukko yhdellä reunalla 
järjestelmää: Vasemmalla tai oikealla. 
Korkeintaan 18 paneelia voidaan 
kasata yhtä oviaukkoa kohden.

Kaksi oviaukkoa reunoilla: 
Oikealla ja vasemmalla.

Avautuminen ulospäin: Ylä- ja 
alalukot voidaan asentaa sekä 
ulko- että sisäpuolelle.

Kiinnitetty kehyksetön ovi 
hydraulisella saranalla: loput 
paneeleista kasataan järjestelmän 
toiselle reunalle.

Järjestelmä erikokoisilla kulmilla: 
Kaikki paneelit liikkuvat kulmien 
läpi ja kasataan yhdelle reunalle 
järjestelmää. 

Kiinnitetty ovi hydraulisella saranalla 
ja yläkehikolla: Loput paneeleista 
kasataan toiselle puolelle 
järjestelmää. 

Järjestelmä, jonka kulmat ovat 
suurempia kuin 90°: Kaikki paneelit 
liikkuvat kulmien läpi ja ne kasataan 
toiselle puolelle järjestelmää.

Järjestelmä 90° kulmilla: Kaikki 
paneelit liikkuvat kulmien läpi ja 
ne kasataan järjestelmän toiselle 
laidalle. 

CLAROFLEX® PIVOT MAHDOLLISET JÄRJESTELMÄMUODOT
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ULOKKEETON JÄRJESTELMÄ

Ulokkeettoman järjestelmän avulla voit sijoittaa verhot tai 
rullakaihtimet hyvin lähelle järjestelmää. Lisäksi järjestelmän 
oven sulkeminen on paljon helpompaa, koska yläsalpa 
sulkeutuu automaattisesti paneelia työntämällä.

CLAROFLEX® PIVOT MAHDOLLISET JÄRJESTELMÄMUODOT

Paremman sisäänkäynnin hankkimiseksi järjestelmään voidaan 
asentaa kiinnitetty ovi lukolla ja hydraulisella saranalla, joka on täysin 
yhteensopiva CLAROFLEX® Pivot:in kanssa. Tällainen ovi voidaan 
avata mihin tahansa suuntaan. 

OVI HYDRAULISELLA SARANALLA
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ULOSPÄIN AVAUTUVA JÄRJESTELMÄMALLI

Järjestelmä voidaan avata myös ulospäin yhdellä tai usealla paneelien kasauspaikalla, jotta huoneen huonekalut voidaan sijoittaa sinulle 
parhaalla tavalla. Lisäksi järjestelmän ylä- ja alalukot voidaan sijoittaa kummalletahansa puolelle järjestelmää, sisään tai ulos. 

CLAROFLEX® PIVOT JÄRJESTELMÄMALLIT
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SIDELOCK-JÄRJESTELMÄ

SideLock on tehty kahdesta osasta: Kiinnitetty osa pitelee kahvaa 
kun toinen osa liikkuu, paneistaa ja lukitsee järjestelmän.

Kun kahvaa käännetään 180° järjestelmästä riippuen, järjestelmä 
paineistaa paneelit tehden järjestelmästä vesitiiviimmän.

CLAROFLEX® PIVOT JÄRJESTELMÄMALLIT

TEKNISET TIEDOT:

Järjestelmän maksimikorkeus: 3200 mm.

Maksimipaine järjestelmään: 300 Kg.

Maksimi tuulikuorma: 239 Km/h.

20% parannus äänieristykseen.

20% lämmöneristyksen parannus.

Lukkotyyppi: Lukko sylinterin kanssa tai ilman toisella 
tai molemmilla puolilla.

Asennussuosituksia: 

Korkean tuulikuorman alueet, rannikkoalueet, hyvin 
sateiset ilmastot ja mannermaisen ilmaston alueet.

Järjestelmämallien mukautus:

Profiileja voidaan muokata lisäämällä RAL-, 
adonisointi- tai puuta mukaileva viimeistely.

Kahvoja voidaan muokata lisäämällä mikä 
tahansa RAL-väritys.
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CLAROFLEX® PIVOT JÄRJESTELMÄMALLIT

Sidelock 180º avaimella Tupla SideLock 180º avaimella

Sidelock 180º ilman avainta Tupla Sidelock 180º ilman avainta
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LIUKUOVI
CLAROFLEX® liukuovi voidaan mihin tahansa järjestelmän kohtaan. Se toimii tavallisena ovena järjestelmässä, muista paneeleista itsenäisenä. 

Liukuovi kasataan muiden paneelien mukana kun järjestelmä avataan kokonaan, ja sen kanssa voidaan käyttää mitä tahansa lukkoa.

Liukuovi voi olla leveydeltään korkeintaan 950 mm. 

CLAROFLEX® PIVOT JÄRJESTELMÄMALLIT
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VAKIOLUKKO

CLAROFLEX®:n vakiojärjestelmämallissa on sekä 
ylä- että alalukot, jotka avataan yksittäin ja 
estävät järjestelmän ei-toivotun avaamisen. 

Ylälukko

Alalukko

Käyttämällä tätä järjestelmämallia voit jättää oven tuuletusasentoon, jossa ovi 
on puoliksi avoinna. Tällä tavalla myös muita paneeleja voidaan vetää toisistaan 
hieman erilleen. Tämä parantaa tuuletus-vaikutusta.

MUITA JÄRJESTELMÄN OSIA
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LISÄÄ LUKKOJA

Koneisto ruostumattomasta teräksestä.
Lukkolevy ruostumattomasta teräksestä
AISI 316 puristelevyt ruostumattomasta teräksestä.
Käännettävä salpa.
Avaimella toimiva lukko.
Lukkosylinteriaukon leveys on 40 mm.

OMINAISUUDET

Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 160 x 90 x 130 mm.
Viimeistelyt: Peilikiillotettu teräs – harjattu teräs.
Lasin paksuus: 10 ja 12 mm.
Avainsylinteri molemmilla puolilla: Kyllä.

TEKNISET TIEDOTLYHYTKAHVAINEN LUKKO SIS044

  Koneisto ruostumattomasta teräksestä.
Etuosa ruostumattomasta teräksestä.

AISI 316 stainless steel plates.
Käännettävä salpa.

Avaimella toimiva lukko.
Lukkosylinteriaukon leveys on 40 mm.

OMINAISUUDET

Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 160 x 160 x 135 mm.
 Viimeistelyt: Peilikiillotettu teräs – harjattu teräs.
 Lasin paksuus: 10 ja 12 mm.

Avainsylinteri molemmilla puolilla: Kyllä.

TEKNISET TIEDOT PITKÄKAHVAINEN LUKKO SIS045
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Tyylikäs tapa pitää paneelit paikallaan, kun järjestelmä 
on avoinna. Tämä pidike kiinnitetään alakiskoon ja se 
soveltuu järjestelmiin, joita ei ole upotettu.

INOX SATIINI PANEELINPIDIKE

90º PYSÄYTIN

Suunniteltu pitämään paneelit 90º kulmassa, kohtisuorasti 
järjestelmän kiskon nähden. Estää ovea iskeytymästä seinään 
tai johonkin muuhun järjestelmän lähellä olevaan esteeseen.

MUITA OSIA
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MUUT LUKOT

PANEELINPIDIKE-HIHNA

Paneelipidike-hihna on tehty nylonista ja sen avulla paneelit 
voidaan kiinnittää turvallisesti kasauspaikkoihin. Se asennetaan 
käytön kannalta mukavalle korkeudelle ja sisältyy järjestelmän 
vakioversioon.

LASINUPPI

Lasinuppi on tehty optisesta lasista ja se asennetaan 
yhdessä ylä- ja alalukon kanssa, jos lasitus on yli 1,5 m korkea 
järjestelmän mukavan avaamisen mahdollistamiseksi.
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Korkit asennetaan paneeliprofiilien päihin, ja niitä voidaan 
käyttää suorilla asennuspaikoilla. Korkit parantavat 
järjestelmän ulkonäköä, erityisesti sen ollessa auki. Korkkeja 
suositellaan käytettäväksi kaikissa järjestelmämalleissa oven 
ja sen viereisen paneelin välissä.

MUITA OSIA

Alakiskon suojamme on suunniteltu peittämään kiskon 
täysin, suojaten liukumisalustaa. Alueella, josta kuljetaan 
paljon, se tarjoaa myös turvallisemman pääsyn alueelle.

ALAKISKON SUOJA

PROFIILIKORKIT
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MUITA OSIA

L-muotoinen pystyprofiili tarjoaa paremman 
vesitiiviyden ja tuulikuorman kestokyvyn. Se 
asennetaan järjestelmän molemmille puolille: Yksi 
profiili vastakkaiseen suuntaan oven avautumisen 
kanssa ja kaksi järjestelmän toiseen laitaan. Tämä 
profiili parantaa myös järjestelmän viimeisteltyä 
ulkonäköä.

L-PROFIILI

U:n muotoinen profiili asennetaan 
järjestelmässä vastakkaiselle puolelle oven 
kanssa. Se tarjoaa parempaa vesitiiviyttä ja 
lisää tuulikuormien kestokykyä. Suosittelemme 
U-profiilin ja L-profiilin yhdistelmää. 

U-PROFIILI

Profiili sovitetaan täysin asennuspaikkaan ja voidaan muokata sopimaan yhteen rakenteiden värien kanssa. 
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PIVOT MINI

MINI-ALAKISKON MUKAUTUSVAIHTOEHDOTPIVOT MINI

Pivot mini on järjestelmämalli, joka koostuu mini-alakiskosta ja nimenomaan 
tätä järjestelmää varten suunnitelluista osista.

Kisko on korkeudeltaan 22 mm ja se on erityisesti suunniteltu sisätilojen tilanjakoon, 
kodeissa ja toimistoissa. Se asennetaan valmiin lattian päälle, viimeistelyjen kanssa 
tai ilman.

Järjestelmän korkeutta voidaan mukauttaa ylätasauskiskon avulla. 

Järjestelmä voidaan asentaa lattialle ilman 
viimeistelyjä.

Järjestelmä voidaan asentaa myös viimeistelyn kanssa.

43,3 mm

18,5
mm

79 mm

20,5
mm
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CLAROFLEX® HYÖNTEISVERKKO

HYÖNTEISVERKKO

Hyönteisverkkomme on laskostettu verkko, joka sijoitetaan 
lasituksen ulkopuolelle. Se koostuu alumiiniprofiileista 
mekaanisesti taitellusta polyamidi-verkosta, joka levittäytyy 
kun järjestelmän lankoja kiristetään.
 
Riippuen valitusta avaustavasta (Oviaukko sivulla vai keskellä 
järjestelmää) CLAROFLEX® Screen voidaan levittää tietyn 
paneelimäärän eteen tai koko järjestelmän eteen.

YläkiskoAlakisko

27 mm 27 mm

8 
mm

30
mm

Markkinoiden Matalin 
profiili.

Langan 
tiukennusmekanismi.

TEKNISET TIEDOT:
Maksimituulikuorma: 37,5 Km/h.
Tuulikuorman vastustusluokka: 3.

VERKON MAKSIMIMITAT:
Maksimikorkeus: 3000 mm.
Maksimileveys: 
Jopa 4000 mm sivussa olevalla oviaukolla.
Jopa 8000 mm keskellä olevalla oviaukolla.
Verkon maksimipinta-ala: 12 m².

TAITELLUN VERKON OMINAISUUDET:
Verkon materiaali: Kestävä polypropeeni.
Langan materiaali: Kevlar.
Suojaa kaikenlaisilta hyönteisiltä.

AVAUSVAIHTOEHDOT:
Oviaukko keskellä.
Oviaukko järjestelmän reunassa.Hyönteisverkon profiilit sijoitetaan lasituskiskojen myötäisesti.
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CLAROFLEX® HYÖNTEISVERKKO

Hyönteisverkko keskioviaukolla kokonaan auki. Puoliksi avoinna oleva hyönteisverkko vasemmalla, keskioviaukolla.

Puoliksi avoin hyönteisverkko oikealla, keskioviaukolla.Täysin suljettu hyönteisverkko keskellä olevalla oviaukolla.
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TERASSEILLE
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Kaikki järjestelmät valmistetaan kullekin asennuspaikalle yksilöllisesti ja integroidaan sopimaan 100%:sesti yhteen 
jo olemassaolevien rakenteiden kanssa.

TERASSEILLE
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TERASSEILLE
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PARVEKKEILLE
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TERASSEILLE
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Järjestelmä on täysin turvallinen, koska järjestelmän paneelit eivät riipu katosta toisin kuin muut tuotteet markkinoilla. 

TERASSEILLE
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CLAROFLEX® Pivot ja lämmityslaitteet tekevät pergolan käyttämisestä mukavaa myös vuoden kylminä kuukausina.

TERASSEILLE JA PERGOLOILLE
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Saatavilla on lukemattomia tapoja lasin mukauttamiseksi, kuten värjäys, kuviointi, kaiverrus, auringonsuojakäsittely yms. 

TERASSEILLE JA PERGOLOILLE
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CLAROFLEX® Pivot estää parvekkeella olevien huonekalujesi vahingoittumisen.

PARVEKKEILLE
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PARVEKKEILLE

CLAROFLEX® Pivot voidaan avata tuuletusasentoon, jossa ovi on puoliavoimessa asennossa ja tuulettaa parveketta.
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KUISTEILLE JA SISÄÄNKÄYNNEILLE



43

ULLAKOILLE
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CLAROFLEX® lasitukset luo lisätilaa istumapaikoille ravintolassasi.

PALVELUALALLE
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PALVELUALALLE
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CLAROFLEX® Pivot sopii lasituksiin sekä laajalle hotellikompleksille että ravintolaan, jossa on paljon istumapaikkoja.

PALVELUALALLE
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Tuuletusasento mahdollistaa lasitetun alueen lämpötilan säätelyn, ja näin tilaa on mielekkäämpää käyttää.

PALVELUALALLE
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Alakisko voidaan upottaa täysin lattiaan kulkemisen helpottamiseksi.

PALVELUALALLE
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ALLASALUEILLE JA KYLPYLÖILLE
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SISÄTILOILLE



SERTIFIKAATIT
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SERTIFIKAATIT EU-LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA (CE)
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EU TAVARAMERKKI
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SERTIFIKAATIT

Manufacturer: Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L. Calle 
Nicolás Redondo, Nave 1 Pol. Industrial El Cerro - Cártama 
29570 Málaga - Spain 16

2016

CLAROFLEX® Frameless Glazing 
Aluminium Systems. 

Characteristics: 
Resistance to wind load:      CLASS 6
Acoustic insulation:              34 db 
Thermal transmittance:       5,6 W/m²K 
Air permeability:                   CLASS 2 
Hazardous Substances:       complies with current regulations.





C/ JOSÉ CALDERÓN, PARCELA 350,  NAVE S/N,  APDO. CORREOS 30, 29590, MÁLAGA


