ARU GRUPP

Kandilise profiiliga “Aru 78 SOFTLINE IN” on sissepoole
avanev puitaken, mis sobib energiasäästlikumale kaasaegsele hoonele. Antud akna raamiprofiili on võimalik
paigaldada kolmekihilist klaaspaketti, mis teeb akna
piisavalt soojapidavaks, et selline toode sobib kasutada
nn passiivmaja aknaks.

Männi-valikpuidust lakitud aken

Kolmekihilisest liimpuidust aken, alumine raam ja leng on kaitstud
alumiiniumist veeninadega. Aknale on võimalik paigaldada peithinged ja
interjööriga sobivad disainlingid.

Aru 78 SOFTLINE IN

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50
www.arugrupp.ee

Aru 78 SOFTLINE IN
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SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

PROFIIL IV78
Leng:
78x78 mm
Raam:
78x78 mm
Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm
FURNITUUR
Sulused:
ROTO NT
Käepidemed: ROTO, Hoppe,Reguitti,Mandelli jt
Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul ja raamipuul
KLAAS
3- kihiline klaaspakett paksusega 42 mm (U ≥ 0,5)
Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega
kinnitamine peitnaeltega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt

mitteavatav aken

avatav aken

TIHENDID
2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi ja raamimantli servas
PINNAVIIMISTLUS
vesibaasiliste värvide või lasuuridega
Käepideme asendid:
K

pool-poolega raamid

mitteavatav + avatav

impostiga avatavad raamid

K- kaldavanemine
Tuulutusasend

M

M- mikrotuulutus

D

D- pöördavanemine
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.

S

Ärge jätke akent sellese
asendisse ilma järelevalveta!
S- suletud aken

KLAASIJAOTUSED
1.Ehtsad prosspulgad
2.Väljapool hingedel prossiraamid
3.Viini prossid
4.Pealeliimitud puitliistud
AVANEMISSKEEMID:
vaated seestpoolt.

1.

2.

3.

F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm

4.

Erikujulised aknad

DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg
D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg

Kaarak nad

KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)
min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, raami kaal max 80 kg
NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
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