
Příčkový panel
s prosklením

Celoprosklený panel

Panel s dodatečným
prosklením

Prosklení kovových panelů je nedílnou součástí vestaveb čistých prostor a slouží pro prosvětlení místností
denním světlem nebo pro vizuální komunikaci osob mezi sousedními místnostmi. Svým provedením je vhodné
především pro nemocniční prostředí, prostory ve farmaceutickém průmyslu, pracoviště s požadavky na sterilitu,
hygienu, snadnou údržbu a sanitaci.

Celoprosklený panelmá prosklenou část na celou šířku panelu, případně můžeme dodat jedno prosklení vcelku
na šířku dvou panelů. Skládá se z ocelového rámu, do něhož je vlepeno plavené sklo tloušťky 4 mm, případně
bezpečnostní sklo tloušťky 6 mm. Do prosklení je možné osadit vnitřní žaluzii.

Příčkový panel s prosklením je standartní panel, do kterého je ve výrobě osazeno oboustranné pharma
prosklení. Sklo je možné použít plavené tloušťky 4 mm, případně bezpečnostní sklo tloušťky 6 mm. Do prosklení
je možné osadit vnitřní žaluzii.

Panel s dodatečným prosklením vzniká vyřezáním otvoru do stávajícího plného panelu a vložením pharma okna
vyrobeného na míru. Vložení okna probíhá na místě bez potřeby demontáže panelu. Dodatečné prosklení je
možné požít i pro jiné typy příček, například SDK příček.

Příčkové
prosklené
panely

https://www.puruspro.cz

Horní U profil

20

Spodní profil

Podložný profil 30 mm
Podlahovina na profil

Podlahovina na fabion Spodní U profil
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Popis Typové provedení Možné provedení

Šířka (mm) 1000 min. 300 - max. 1000

Výška(mm) 1100 min. 300 - max. 1800

Tloušťka (mm) 60 min. 32 - max. 120

Typ prosklení sklo plavené tl.4mm sklo plavené tl.4mm
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

Boční zakončení pero-drážka pero-drážka

Provedení žaluzií bez žaluzie bez žaluzie; žaluzie mechanické; žaluzie magnetické;
elektricky ovládané

Popis Typové provedení Možné provedení

Šířka (mm) 1000 min. 300 - max. 1000

Výška(mm) 1100 min. 300 - max. 1800

Tloušťka (mm) 60 min. 32 - max. 120

Typ prosklení sklo plavené tl.4mm sklo plavené tl.4mm
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

Boční zakončení pero-drážka pero-drážka

Provedení žaluzií bez žaluzie bez žaluzie; žaluzie mechanické; žaluzie magnetické;
elektricky ovládané

Popis Typové provedení Možné provedení

Šířka (mm) 1180 min. 300 - max. 2360

Výška(mm) 1100 min. 300 - max. 1800
Tloušťka (mm) 60 min. 32 - max. 120

Typ prosklení sklo plavené tl.4mm sklo plavené tl.4mm
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

Boční zakončení drážka drážka

Provedení žaluzií bez žaluzie bez žaluzie; žaluzie mechanické; žaluzie magnetické;
elektricky ovládané

Příčkové prosklené panely

Panel s dodatečným prosklením

Prosklený příčkový panel

Celoprosklený panel
Nadokenní panel

Podokenní panel
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