Profile montażowe od CDA Polska
Szklane ścianki działowe to rozwiązanie, które spotkamy w niemal każdym
obiekcie – mieszkalnym, biurowym, jak i handlowym. Z ich pomocą wydzielane są
pomieszczenia, takie jak gabinety czy sale konferencyjne, ale także strefy funkcyjne
w mieszkaniach oraz ekspozycje sklepowe. Dobór odpowiednich okuć umożliwi nie
tylko ich bezpieczną i stabilną instalację, ale także pozwoli na pełną ekspozycję
szklanych tafli. Dlatego oferowane przez nas rozwiązania łączą w sobie funkcjonalność
z estetyką, dzięki czemu można je wykorzystać w aranżacji dowolnego wnętrza.

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

NUOVA ROMA
Listwy montażowe

NUOVA BERGAMO

NUOVA PALERMO

FIRENZE

Samozamykacze

Profile ościeżnicowe

Zawiasy z funkcją
samozamykania

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.

LAZIO
PROFILE MONTAŻOWE

LAZIO
Profile z serii LAZIO to eleganckie, minimalistyczne listwy przeznaczone do montażu
szklanych tafli. Kolekcja obejmuje ich kilka wariantów, które różnią się swoją budową oraz
możliwym zastosowaniem. Z uwagi na ich niewielki rozmiar oraz prostą formę swobodnie
wkomponują się w aranżację w każdym stylu. Z ich pomocą wykonać można szklane ściany
wydzielające strefy funkcyjne w mieszkaniu lub biurze, a także wydzielić osobne gabinety
lub sale konferencyjne. Co więcej, można je swobodnie łączyć z innymi mocowaniami

Profil FCM27SET

Profil FCM38SET

Profil FCM38USET

z naszej oferty, w tym m.in. okuciami do struktur bezramowych z kolekcji COMO i CALABRIA,
a także profilami ościeżnicowymi NUOVA PALERMO czy listwami NUOVA ROMA.

Profile montażowe FCM

Materiał i wykończenie

Profile dzielone z serii FCM to rozwiązanie dedykowane szklanym ściankom wykonanym z niższych i lżejszych tafli – będą odpowiednie do szkła 8 i 10
milimetrowego. Wyjątek stanowi model FCM38USET zaprojektowany z myślą o panelach, których grubość wynosi 10-10.76 mm lub 12 -12.76 mm. Za
utrzymanie szkła w listwach FCM odpowiedzialna jest specjalna uszczelka dostosowana do jego grubości.

Wszystkie listwy LAZIO wykonano z wytrzymałego aluminium. Dostępne są w dwóch
uniwersalnych wykończeniach – połyskującym oraz anoda satyna, które wyróżnia się
delikatnie szczotkowaną fakturą. Wybrane modele, w tym m.in. FCM27 oraz FCM38,
dostępne są też w wykończeniu czarna anoda, które charakteryzuje się matowym, głębokim
kolorem.

Satyna

Połysk

Dostępne rozwiązania
Kolekcja LAZIO to dwie serie profili – FIX oraz FCM, które różnią się od siebie wielkością oraz
budową listwy, a także grubością tafli, z jaką mogą być mocowane. Do każdego profilu
przewidziano dedykowaną zaślepkę czołową – prawą oraz lewą. Standardowa długość
wszystkich listew to 3000 mm.

Profil Fix SG

Profil Fix S

Profil Fix D

Profile montażowe FIX

Szeroka kolorystyka
Wszystkie profile z serii LAZIO
na specjalne zamówienie mogą zostać
polakierowane proszkowo - do wyboru są
wszystkie kolory z palety RAL. W ten
sposób można zwiększyć ich walory
dekoracyjne i jeszcze lepiej
dopasować do charakteru wnętrza,
w którym są wykorzystywane.

Profile z serii FIX wyróżniają się mniejszym rozmiarem oraz inną budową. Przeznaczone są do montażu szklanych paneli stałych, których grubość to 8 mm.
Wyjątek stanowi wariant Fix D, który będzie odpowiedni także do tafli 6 i 10 milimetrowej. Szkło jest mocowane wewnątrz listwy bezuszczelkowo, jak ma
to miejsce w przypadku profilu Fix SG, lub z pomocą uszczelki dopasowanej do grubości szkła, jak w przypadku modelu Fix S oraz Fix D. Z uwagi na
niewielki rozmiar listew z tej serii, opcjonalnie stosuje się je także podczas montażu kabin prysznicowych.

Potwierdzone bezpieczeństwo
Nasze okucia skonstruowane są tak, by stabilnie utrzymywać szklane tafle i przenosić
obciążenia konstrukcji. Ich jakość i bezpieczeństwo potwierdziły odpowiednie testy i badania.

