Felsőtokos redőnyök - Neotherm redőnycsalád

Neotherm Mosquito redőnyök
Alkalmazási terület
-

Új nyílászáró
beépítésekor
Felújítás esetén

Termékelőnyök
- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni
védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és
hőszigetelés a páncél és az
ablaküveg közötti optimális
résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló
anyagok alkalmazásával
hosszú élettartam
- Repülő rovarok elleni
védelem

Fontosabb redőnyalkatrészek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

redőny lefutó
rovarháló
előlap pattintó
tokvég
előlap
tető
páncél
hátlap (szerviznyílás, nem belülről
vakolható kivitel esetén!)
9. szigetelés

10. csapágytartó
11. szervizfedél
12. adapterprofil
13. alsó rész
14. bordáscsöves háló
15. záróléc
16. Mosquito kiakasztás Easy-Click
17. Mosquito záróléc
18. nyílászáró keret
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Kialakítás
Típus: Neotherm Mosquito

Redőnytok – Két különböző tokméretben gyártható, anyaga műanyag (PVC). A tokok 2 irányból
szervizelhetők, alulról vagy hátulról. A Mosquito miatt csak a nagyobb tokméretben gyártható. A
kétféle tokaljról bővebben az Alkatrészek jegyzéke/Neotherm redőnyrendszer –Tok szerkezet
fejezetben olvashat.
Tokvég – A két tokmérethez igazodnak, anyaga műanyag (PVC).
Lefutó – Rendszerhez tartozik alumínium, műanyag kefés lefutósín, kialakítása dupla, illetve dupla
osztott.

Páncél – Alap esetben KM 37 műanyag, gépi arriterezésű tűzött lamella.
Tengely – Anyaga minden esetben galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.
Záróléc – Alap esetben T-alakú, műanyag, alumínium záróléc, gumis záródással.
Mosquito – Redőnytokba integrálva, bordáscsöves hálóval.
Mosquito záróléc – Alumínium, oldalt kefés, opcióban alul is, Easy-Click-es kiakasztással.
A Neotherm Mosquito redőnyök CE-minősítéssel nem rendelkeznek!
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Típus: Neotherm Mosquito
Műszaki tartalom
Felsőtokos műanyagredőny KM 37 típusú műanyag
lamellával, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel,
dupla műanyag lefutóval, fehér színben,
egybeépített rolós, szürke üvegszálas rovarhálóval,
Mosquito-s adapterprofillal, Mosquito zárólécbe
épített Easy-Click-es rögzítéssel.
Redőnyszerkezet mérethatárai:
Minimum szélesség: 600 mm
Maximális szélesség: 1800 mm
Maximális magasság: 2400 mm
Maximálisan gyártható: 3,5 m2
Az adott szélességhez tartozó magasságok
megtekinthetők az árjegyzékben.*
A redőny mozgatása
Hajtások
Hevederes mozgatás:
Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi
hajtóművel.
Gurtni (heveder) mérete: 14 mm
Karos (Kurblis) hajtás:
Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.
Maximális teríték súly: 30 kg
Tengelybeépítés
Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággyal, tengelyvégdugóval.
Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm
Plusz opciók (feláras kiegészítők):
¾ Alsó lezárás a saját lefutójából
¾ Alumínium lefutóval történő beépítés
¾ Alumínium záróléc
¾ Vakolható tokszerkezet, vakolósín és vakolattartó elem beépítése
Színösszeállítás:
¾ Színes (RAL színű) vakolósín
¾ Fóliázott, festett (RAL színek szerint) alumínium záróléc
¾ Fóliázott, festett (RAL színek szerint) tokszerkezet
¾ Fóliázott, festett (RAL színek szerint) lefutó (csak alumínium lefutó esetén)

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve
termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!

