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AruAL Nordic 92 IN
sissepoole pöörd-kaldavatav puit-alumiinium aken
•
•
•
•

Akna soojusjuhtivus Uw 0,75 W/m²K
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,47)

Lengi paksus 92 mm + kattealumiinium
Raamiprofiilide paksus 92 mm +kattealumiinium
Puitmaterjali valik:
- sõrmjätkatud, oksline või oksavaba männiliimpuit;
- tammeliimpuit

•

Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja
näidistele.

•

Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardi
järgi

•
•

3-kihiline klaaspakett paksusega 52 mm (Ug>0,47)

•

Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest– ja
väljastpoolt silikooniga
Klaasijaotused:
- ehtsad prossid (1)
- viini prossid (2)
- klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud (3)
- klaaspaketisisesed dekoratiivliistud (4)
1

2

3

4
Mitteavatav aken

•

Lisana võimalikud
- lengilaiendid, aknalauad,
- tuulutuspilud;
- eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse,
isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad,
klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi
servaliistud;
- peithinged, kald-pöördavanemine (TF– tilt first), turvasulus,
- lukustatavad lingid, disainlingid;
- putukavõrgud

•

Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid
avatavate ja mitteavatavate osadega

•

Erikujulised aknad

Avatav (impost) mitteavatatav

Kaldavanemine
(tuulutusasend)

MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm

Avatav (impost) avatatav

Aknalingi asendid

Pöördavanemine
(Ruumi kiireks
õhuvahetuseks
või akna pesemiseks)

AVANEMISSKEEMID
Vaated seestpoolt

Avatav aken

Pool-poolega avatavad

Suletud aken

PÖÖRD– ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 560...1715 mm H= 575...2700 mm, raami kaal max 130 kg

PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 560...1715 mm H= 575...2700 mm, raami kaal max 130 kg

KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; tuulutusvahe ca 10 cm; avanemispiiraja vabastamise
järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 560...2500 mm H= 575...1300 mm, raami kaal max 80 kg

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt.
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