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

ERICE LINE

ERICE LINE

NUOVA ROMA

LAZIO

Zamki drzwiowe

Zawiasy drzwiowe

Listwy montażowe

Profile montażowe

NUOVA PALERMO
PROFILE OŚCIEŻNICOWE

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.

NUOVA PALERMO

Rodzaje konstrukcji

Minimalistyczna i elegancka ościeżnica NUOVA PALERMO to świetne rozwiązanie do
montażu drzwi zarówno przy szklanej, jak i murowanej ścianie. Jej prosta, zwarta budowa
sprawia, że doskonale wkomponuje się w każdą aranżację tak mieszkalną, jak i biurową
umożliwiając przy tym szybki i wygodny montaż skrzydła drzwiowego. Co więcej, na
specjalne zamówienie profile NUOVA PALERMO mogą zostać polakierowane na dowolny
kolor z palety RAL. Daje to możliwość jeszcze lepszego dopasowania ościeżnicy do
charakteru pomieszczenia, w którym zostanie zamocowana.

Materiał i wykończenie
Ościeżnicę wykonano z lekkiego i wytrzymałego aluminium, a jej profile dostępne są
w dwóch uniwersalnych wykończeniach – anoda satyna o delikatnie szczotkowanej

Drzwi szklane przy
murowanej ścianie

Drzwi szklane przy
szklanej ścianie

Drzwi szklane przy
szklanej i murowanej ścianie

Ościeżnica Nuova Palermo –
montaż do ściany

Ościeżnica Nuova Palermo –
montaż do szklanego panelu

Ościeżnica Nuova Palermo –
montaż do szklanego panelu
i murowanej ściany

fakturze oraz anoda srebrna, które charakteryzuje się matową powierzchnią w srebrzystym
kolorze. Natomiast w nowoczesnych aranżacjach lub tych w industrialnym stylu
doskonałym pomysłem będą profile z serii Linea Nera w wykończeniu czarna anoda.

Dostępne rozwiązania
Ościeżnica NUOVA PALERMO to dwa rodzaje profili, dzięki którym drzwi można zamocować zarówno do
szklanego panelu, jak i murowanej powierzchni.

Anoda satyna

Anoda srebrna

Anoda czarna

Komplementarne rozwiązanie
Ościeżnica NUOVA PALERMO zaprojektowana
została w ten sposób, że wykonane w niej
otwory pasują do wszystkich zawiasów oraz
zamków z kolekcji Erice Line, co zdecydowanie
ułatwia i przyśpiesza montaż drzwi. Co więcej,
mocowania te pasują do siebie pod kątem
wykończenia i designu.

Profil ościeżnicowy typu „Z”

Profil ościeżnicowy typu „H”

Profil Z

Profil H

Profil Z pozwoli na przymocowanie ościeżnicy do murowanej ściany.
Z jego pomocą zainstalujemy drzwi wykonane ze szkła, którego
grubość to 8 lub 10 mm.

Profil H to natomiast rozwiązanie umożliwiające przymocowanie
ościeżnicy zarówno do murowanej powierzchni, jak i szklanego
panelu, co jest szczególnie istotne np. w biurach. W tym przypadku
maksymalna grubość drzwi to 8 lub 10 mm, a szklanej ścianki 10
albo 12 mm.

