GEZE LEVOLAN Sada posuvných dveří

SILNÝ DESIGN DO KAŽDÉHO PROSTŘEDÍ
SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ LEVOLAN

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Upevnění na stěnu

Upevnění do stropu s integrovaným
bočním dílem
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Tloušťka skla 8/10/12

57

cca 7

Tloušťka skla 8/10/12

Výška skleněných tabulí =
celková výška - 40 ±5
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63

Těsnicí kartáč
Světlá výška

33 ±5

Celková výška = světlá výška + 63

20

1

Bez ohledu na malý rozměr pojezdové kolejnice nepotřebuje tento systém žádné zpracování skla a udržuje
prosklené posuvné dveře téměř neviditelně v proﬁlu.
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Díky kladkám GEZE Automatik, odzkoušeným v tisících cyklů, kloužou dveře extrémně tiše a plynule.
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Těsnění
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Výška skleněných tabulí = celková výška - 40 ±5
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Tloušťka skla 8/10/12

U-profil pevného dílu
s nasazovacím těsněním

Upevnění do stropu
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Upevnění do stropu s integrovaným bočním dílem

33

±5

Délka vodicího proﬁlu
Šířka skla, boční díl
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Výška skleněných tabulí

Výška skleněných tabulí, pevné pole

Průměr madel
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Světlá šířka
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Tloušťka skla 8/10/12

Celková výška
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Výška skleněných tabulí = celková výška - 40 ±5
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Těsnicí kartáč
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Celková výška = světlá výška

Výška skleněných tabulí, pevné pole = celková výška - 42
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Těsnicí kartáč
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Přesah dveří
Šířka
skleněných tabulí

GEZE LEVOLAN
Sada posuvných dveří
s neviditelným upnutím skla

Celoskleněné dveře zaručují průhlednost a eleganci při
utváření prostoru. Jasné vedení linií systému posuvných
dveří LEVOLAN lze kdykoli integrovat do každé architektury. Bez přídavné lepicí pojistné pásky unese systém
skleněné dveře o hmotnosti až 150 kg. Jako všechny výrobky GEZE byla i sada LEVOLAN testována v rozsáhlých
dlouhodobých zkouškách a odpovídá nejvyšším třídám
podle normy EN 1527:1998.

Sady LEVOLAN připravené k montáži ulehčují plánování a montáž posuvných dveří. Sady obsahují všechny
drobné součástky, včetně koncovek a kartáčových těsnění. Samozřejmě je možné také projektovat individuální řešení a objednávat jednotlivé součásti.
GEZE LEVOLAN se hodí pro jednovrstvé bezpečnostní
sklo (ESG) v tloušťkách 8, 10 a 12 mm. S lepicí pojistnou
páskou GEZE VSG je možné bezpečně a trvale pohybovat také posuvnými křídly z vrstveného bezpečnostního
skla do tloušťky až 12,76 mm.

GEZE LEVOLAN Sada posuvných dveří

Příklad příslušenství
z programu posuvných dveří GEZE:

GEZE LEVOLAN
Sada posuvných dveří

䉴

ROLLAN 40/80
Tichý vozíkový systém na minimálním prostoru se hodí
pro jedno- a vícekřídlové dveřní soustavy s posuvnými
prvky do 40, popř. 80 kg.

䉴

PERLAN 140
Multitalent mezi vozíkovými posuvnými systémy pro
jednokřídlové, vícekřídlové a synchronní dřevěné
a prosklené posuvné dveře v nejrůznějších variantách
se hodí k upevnění na stěnu i do stropu a pro hmotnosti křídel do 140 kg.

䉴

AEROLAN
Elegantní ozdobné kování z nerez oceli pro montáž
na stěnu i do stropu umožňuje ﬂexibilní použití. Ať se
jedná o dřevo nebo sklo – sada Aerolan se hodí pro
všechny posuvné dveře a prvky do 105 kg.

䉴

GEOLAN
Geolan je ideálním řešením pro lehké stěny a zavěšené stropy. Elegantní ozdobné kování z nerez oceli
s volně viditelnými kladkami jezdí po podlahové vodicí kolejnici a umožňuje i u lehkých konstrukcí používat těžké posuvné dveře o hmotnosti až 135 kg.

䉴

VETROSLIDE
Celoskleněný systém posuvných dveří Vetroslide nabízí
maximální průhlednost. Dosud obvyklá vodicí kolejnice
sestává nyní z bodově přidržovaného skleněného pásu
a kování je omezeno na minimum. Každé zařízení je přizpůsobeno individuálním požadavkům uživatele. Vetroslide se hodí pro posuvná křídla do hmotnosti 80 kg.

Madlo

Úchytka
Zastoupení:
GEZE Česká republika s. r. o.
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Kromě elegantní sady posuvných dveří Levolan
nabízí GEZE ještě celou řadu vysoce kvalitních
systémových řešení pro posuvné dveře:

