Systemy SLF od CDA Polska
Systemy typu SLF, czyli składano – przesuwne oraz składano – harmonijkowe, to
świetne rozwiązanie w każdym wnętrzu, w którym zastąpią standardowe ścianki
działowe, dając praktycznie nieograniczone możliwości projektowe. W naszej ofercie
znajdują się obecnie dwa takie systemy – NAPOLI SLF300 oraz NAPOLI SLF400.
Gwarancją ich wieloletniego i komfortowego użytkowania jest wykorzystanie
w produkcji wysokiej jakości materiałów, które utrzymają ciężar nawet bardzo
wysokich tafli szkła.

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
NAPOLI SLF400

LAZIO

System składano-harmonijkowy

Profle montażowe

ANCONA

COMO & CALABRIA

NUOVA ROMA

Uchwyty drzwiowe

Struktury bezramowe

Listwy montażowe

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.

NAPOLI SLF300
SYSTEM SKŁADANO-PRZESUWNY

NAPOLI SLF300

System składano-przesuwny NAPOLI SLF300
System NAPOLI SLF300 umożliwi montaż szkła, którego wysokość to aż 4000 mm, a szerokość nawet 1100

System NAPOLI SLF300 to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie, które znajdzie

mm. Budowa wózków jezdnych oraz samej szyny sprawia, że tafle poruszają się w nim stabilnie i pewnie.

zastosowanie głównie w biurach, galeriach czy obiektach użyteczności publicznej. Z jego

Dzięki odpowiednio rozłożonemu ciężarowi nie występuje również kołysanie paneli, co dodatkowo

pomocą wykonamy m.in. mobilne ścianki działowe czy zamknięcia nawet bardzo szerokich

zwiększa komfort codziennego korzystania. Każda tafla w systemie porusza się niezależnie i zsuwa się ją

wejść do pomieszczeń. Budowa systemu pozwala na instalację wysokich i ciężkich tafli szkła,

do specjalnego parkingu.

co sprawia, że możliwości jego zastosowania są niemal nieograniczone.

Materiał i wykończenie
Prowadnice, czyli listwy, po których poruszają się tafle szkła oraz maskownice, za którymi
ukryte są wózki jezdne, wykonano z wytrzymałego i lekkiego aluminium lub stali
nierdzewnej (w przypadku pokrywek). Są one dostępne w uniwersalnych wykończeniach,
takich jak anoda srebrna, satyna, połysk oraz alinox.

Możliwe rozwiązania
W naszej ofercie dostępne są obecnie dwa systemy, które różnią się od siebie wielkością
szkła, które można z ich pomocą instalować, a także sposobem, w jaki zsuwają się ruchome
tafle. Warto również podkreślić, że liczba oraz wielkość paneli w obu systemach jest za
każdym razem dopasowywana do charakteru pomieszczenia, w jakim będą one
instalowane.

NAPOLI SLF300
rozłozone panele szklane

Informacje o systemie

Europejska produkcja
EU

System NAPOLI SLF300 produkowany jest w Europie i spełniaja wymagania Unii
Europejskiej dotyczące jakości produkcji.

Projekt CDA Polska
System został zaprojektowany przez specjalistów CDA Polska. Jesteśmy w stanie
dopasować go do indywidualnej specyfikacji każdego projektu.

Potwierdzona jakość
Właściwości, bezpieczeństwo użytkowania oraz jakość wykonania systemu zostały
potwierdzone podczas badań przeprowadzonych przez notyfikowane instytucje.

NAPOLI SLF300
złożone panele szklane

