Daszki szklane od CDA Polska
Daszki szklane to nie tylko estetyczny element fasad, który dodaje im nowoczesnego
charakteru. Zapewniają one przede wszystkim bezpieczeństwo użytkownikom
budynku, jak i przechodniom. Dlatego tak istotne jest, by mocowania umożliwiające
ich montaż łączyły w sobie eleganckie wzornictwo z wytrzymałością na obciążenia
oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Nasza kolekcja okuć MERANO
spełnia wszystkie te założenia, czego potwierdzeniem jest znak budowlany B
przyznany przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zainspiruj się na oszkle.pl
Na portalu www.oszkle.pl oraz naszych mediach społecznościowych znajdziesz
porady specjalistów z naszego zespołu, opisy realizacji naszych klientów
i designerskie inspiracje z całego świata. Dowiesz się m.in. jak dobrać kabinę
prysznicową do metrażu łazienki i jak dbać o okucia, by zachowały swój blask przez
długie lata. Do zobaczenia!

Znajdź nas na:
www.cdapolska.pl

www.oszkle.pl

Poznaj kolekcje naszych mocowań

TRAPANI

CORLEONE

PIEMONTE

Balustrady samonośne

Balustrady słupkowe

Mocowania punktowe

Zdjęcia mają charater wyłącznie poglądowy, wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od
rzeczywistości. Zakres oferowanych produktów może ulec zmianie. Przedstawione informacje techniczne mają jedynie charakter
orientacyjny. Aktualny katalog produktów wraz z danymi technicznymi dostępny jest w Dziale Handlowym CDA Polska.

MERANO
MOCOWANIA DO
DASZKÓW SZKLANYCH

MERANO
Seria MERANO to kolekcja funkcjonalnych mocowań, dzięki którym zainstalujemy
przeszklone zadaszenie nad wejściem do domu, obiektu mieszkalnego, jak i biurowego.
Różnorodne rodzaje okuć sprawiają, że daszek bez trudu dopasujemy do charakteru
budynku oraz miejsca instalacji. Natomiast dzięki ponadczasowemu designowi mocowania
doskonale wkomponują się w elewację o dowolnym charakterze. Z pomocą mocowań
wchodzących w skład kolekcji MERANO z powodzeniem wykonamy zarówno zadaszenia

Mocowanie dolne pojedyncze boczne
MD15-OS

Mocowanie dolne podwójne MD25

Mocowania pojedyncze i podwójne
Seria Merano obejmuje mocowania pojedyncze dolne, takie jak MD15, oraz podwójne, w tym m.in. MD25-OS. Podtrzymują one od
dołu szklaną taflę daszku i przytwierdza się je bezpośrednio do ściany budynku. Okucia w wariancie -OS dedykowane są zadaszeniom
wykonanym z cięższego szkła.

płaskie, jak i kopuły oraz świetliki.

Materiał i wykończenie
Wszystkie okucia z serii MERANO wykonano ze stali nierdzewnej
typu SUS304. Wyróżnia się ona zwiększoną odpornością na
szkodliwe działanie wody (czyli korozję) oraz obciążenia.

Satyna

Mocowania dostępne są w subtelnym, uniwersalnym

Zestaw MG15: mocowanie górne
pojedyncze z rotulą

Zestaw MG25: mocowanie górne z
podwójną rotulą

Zestawy mocowań

wykończeniu, które wyróżnia się delikatnie szczotkowaną
fakturą.

Zestawy mocowań obejmują okucie górne, do którego przytwierdzane jest stalowe cięgno oraz dolne, które umieszcza się
bezpośrednio na szklanym panelu. Z ich pomocą instaluje się daszki wykonane z pojedynczej tafli.

Dostępne rozwiązania
Mocowania MERANO dostępne są w kilku wariantach, dzięki czemu umożliwią one
wykonanie różnorodnych daszków szklanych. Seria obejmuje okucia zarówno pojedyncze,
podwójne, jak i ich zestawy. Można je montować na szkle o grubości od 10 do 21.52 mm.
Z ich pomocą wykonamy daszki o maksymalnej szerokości tafli wynoszącej 1500 mm.

Indywidualne rozwiązania
Mocowania z serii MERANO zostały
zaprojektowane w sposób, który umożliwia
ustawienie spadu daszku zarówno od, jak
i do fasady. Zwiększa to jego funkcjonalność
oraz pozwala go jeszcze lepiej dopasować do
założeń projektu. Co więcej, długość cięgien,
na których mocowane jest szkło, jest zawsze
dopasowywana do specyfiki budynku.

Zestaw MGV5: mocowanie górne typu “V”
z dwiema rotulami

Mocowania typu V
Zestaw okuć typu V wyróżnia konstrukcja górnego mocowania, które przytwierdza się bezpośrednio do ściany. Pozwala ono na
zainstalowanie dwóch cięgien. To świetne rozwiązanie w sytuacji, w której dysponujemy ograniczonym miejscem na mocowanie
górne daszku.

Cięgno MC

Cięgna
Cięgna, które łączą górne mocowania z rotulami umieszczonymi na szklanej tafli, dostępne są w kilku długościach, w tym m.in. 845
mm, 1245 mm oraz 1845 mm. Na specjalne zamówienie ich wymiar może zostać dostosowany do specyfiki danego obiektu.

