CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY CLEARside©
SVĚTLU OTEVŘENÉ
ROZDĚLENÍ PROSTORU
Výrobou a montáží celoskleněných příček CLEARside© se společnost CLEARMONT zabývá
od roku 2002. Mezitím se produktová řada těchto celoskleněných příček stala nosnou součástí naší nabídky. Cestou postupného vývoje jsme příčky CLEARside© dovedli v jednotlivých
konstrukčních detailech k dokonalosti symbolizované především opticky odlehčenou konstrukcí
a použitím subtilních zasklívacích profilů. Samozřejmostí je možnost integrace otočných,
posuvných i automatických dveří.
Celoskleněné příčky CLEARside©
představují špičku v oblasti kvality,
funkčnosti a designu - dokonalé
sladění skla a kovu. Splňují požadavky moderní architektury pro navrhování a řešení interiérů komerčních prostor a bydlení.
Liwa Pelhřimov

IBM Brno

Při výrobě a montáži celoskleněných příček CLEARside© jsme udrželi - navzdory úsporným trendům na stavebním trhu - u základních vstupních materiálů a komponent absolutní kvalitu. Stále
prioritně používáme kování a prvky pro celoskleněné konstrukce z produktových řad lídrů oboru
- německých firem DORMA a GEZE.
Penzion Jurášek Beskydy

BBHT České Budějovice

CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY

Kování celoskleněných dveří
je povrchovými úpravami a vzhledově sladěno s ostatními prvky
celoskleněných příček a vytváří
tak dokonalý celek se sklem.

HI Software Olomouc

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
CELOSKLENĚNÝCH
PŘÍČEK CLEARside©

Advokátní kancelář Plzeň

standardní tloušťka skla 8 / 10 / 12 mm
použití skla kaleného ESG nebo lepeného kaleného ESG / VSG
maximální doporučená výška skla pevného pole 4.000 mm
maximální doporučená šířka dveřního křídla 1.300 mm
maximální doporučená výška dveřního křídla 3.000 mm
maximální hmotnost dveřního křídla 130 kg
zvukový útlum při použití skla ESG 10 mm: 31 - 33 dB (hodnota pro sklo)
zvukový útlum při použití protihlukového skla VSG 5.5.2 mm: 45 dB
(hodnota pro sklo)
jednoduchá stavební připravenost pro montáž
rozsáhlá řada povrchových úprav a barev profilů a kování
dveře bez nebo s vloženými hliníkovými zárubněmi

Detail
kotvení příčky
do podlahy

Při navrhování celoskleněných příček CLEARside© pracujeme
s širokým sortimentem stavebního skla - kaleného (ESG) nebo
lepeného kaleného (ESG/VSG). Individualizaci celkového
designu příček tak limituje pouze nabídka dodavatelů skla.
Do celoskleněných příček CLEARside© lze použít také samostmívací skla nebo lepená skla s vkládanými dekoračními materiály.

rezidence Praha

Do celoskleněných
příček CLEARside©
lze integrovat otočné, posuvné nebo automatické celoskleněné
dveře. Pro otočné dveře nabízíme také subtilní hliníkové zárubně Deubl Alpha.

Komerční banka Ostrava
Infocentrum Mladá Boleslav

Rimowa Pelhřimov

CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY

V případech, kdy je klientem
požadováno použití alternativních úspornějších materiálů, nabídneme i takové řešení. Každý
jednotlivý projekt nejprve posoudíme z hlediska proveditelnosti
a zachování funkčnosti pracovníky našeho projekčního oddělení. Teprve poté přistupujeme
k realizaci.

Kontaktujte nás pro další informace o nabídce kování pro celoskleněné příčky CLEARside© a sortiment bezpečnostních skel.

Pro architekty a projektanty poskytujeme poradenství a technické podklady. Požadavky zasílejte na kontaktní e-mail.

OSTROJ Opava
Detail skrytého
kotvení příčky
do podhledu

VŠB-TU Ostrava
Eurovea Bratislava

KONTAKTY

telefon:
mobil:
e-mail:

CELOSKLENĚNÉ PŘÍČKY

Dopravní podnik Ostrava

+420 596 621 745
+420 602 745 405
info@clearmont.cz

