Sistemes d´apertures
corredisses

Roto

TRANSMITÀNCIA TÈRMICA

Uw=1,2
W/m2 .K

Segons les dimensions,
l´envidrament i les opcions

iSlide#neo
iSlide#neo es un sistema lliscant que surt com a resultat de l´associació
de l´aïllament extrem i l´elegància que facilita la tecnologia Linktrusion.
Gràcies a les seves excepcionals prestacions tèrmiques, compleix els
requisits d´eficiència energètica establerts a la norma RT2012 i a més a
més, requisits més estrictes, i es posiciona com el sistema lliscant més
eficient del mercat.

FACTOR SOLAR

Tirador d´alumini
(necessari
a partir de
Tirador
de aluminio
1700 mm d´alçada)
(necesario
a partir de

Sw>0,3

Fulla composite amb
Hojafibra
composite
de vidrecon
contínua

Fusteria clara,
foliada en fusta o lacada
amb color exterior L>82
TRANSMISSIÓ LUMÍNICA

TLw>0,5
Secció central vista de
Sección
central
només 35
mm.vista
Vista exterior

PERMEABILITAT A L’AIRE

Clase 4

Reforços de les fulles
Fibra de vidre contínua

segons norma
Cuaderno técnico

Contorn

Autorización
CSTB
PVC rígid

Nº DTA en curso

Profundidad 46 mm

AÏLLAMENT ACÚSTIC

28 a 33 dB
Segons envidrament

Solera para personas con movilidad reducida

Profundidad 70 mm
Colors i textures
Pigmentats en masa
Foliats en fusta natural i pintada
Disponible
obra nueva y renovación
Lacatspara
décoroc

Rejilla de ventilación

Sí

Puntos de cierre

4, con 1 punto antipalanca integrado
Reforç tèrmic al marc (opcional)
Sí, Protex
de Deceuninck
Cables
d´acer embeguts a una camisa de Pvc
rígid amb un nucli d´escuma rígida de PVC

Sección central vista

Compatibilidad con cajón de persiana

Secció vista

Estructura del marc soldada/Estructures de les fulles en tall recte,
acoblament
mecànic.
Estructura
del marco
soldada / Estructuras de las hojas en corte recto, ensamblaje mecánico.

Sección transversal

35 mm

Amb reforç de fibra de vidre contínua, sense necessitat d´acer

35

79

46

Gama de fulles

61

5460

41

54.75

5461

5462

Gama de marcs

48

50

70

5450

125

62

70

5483

5467
- exclusiu -

19

Solera adaptada
per a persones
amb mobilitat
reduïda

70

5430
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