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TEHNIČNI PODATKI

Prepustnost zraka

Operativna sila 

Mehanska stabilnost

Zaščita pred dimom 

Zvočna izolacija

Tehnično dovoljenje

Stilne variante

Min. vidna od 
zunaj šir. okenske 
konstr. odpiralne 

navznoter

Min.  vidna od 
zunaj šir. vratne 

konstr. odpiralne  
navzven

konstrukcijska 
globina okna

profil okvirja

profil krila

profil okvirja

profil krila

profil okvirja

profil krila

višina letvice pri steklu 

debelina stekla

 Okna  

 47,3 mm  

 31,7 mm  

 21,8 mm  

 90,2 mm  

 50 mm  

 57 mm  

 20/22 mm  

 od 4 do 45 mm  

Blagajniško okno

 47,3 mm  

 42,5 mm  

 -  

 -  

 50 mm  

 21,8/45,5 mm  

 20 mm  

 od 4 do 6,4 mm  

PBI 50N  

razred 2 v skladu z  PN-EN 1227

razred 2 v skladu z PN-EN 12217

razred 5 v skladu z PN-EN 12400

razred Sa Sm v skladu z PN-EN 13501-2

Rw = 22-32 dB v skladu z PN-EN ISO 140 -3

ITB AT-15-6924/2007 

Vrata z okenskih 
profilov

 47,3 mm  

 60,4 mm  

 21,8 mm  

 90,2 mm  

 50 mm  

 57 mm  

 20/22 mm  

 od 4 do 45 mm  

Nihajna vrata

 51 mm  

 74 mm  

 -  

 -  

 50 mm  

 50 mm  

 20 mm  

 od 4 do 36 mm  

Obešena vrata

 46,8 mm  

 65,8 mm  

 46,8 mm  

 65,8 mm  

 50 mm  

 50 mm  

 20/22 mm  

 od 4 do 36 mm  

Vrata  
s krilnimi tečaji

 61,8 mm  

 66,7 mm  

 32,2 mm  

 96,3 mm  

 50 mm  

 50 mm  

 20/22 mm  

 od 4 do 36 mm  

Harmonika vrata

 65,8 mm  

 60,4 mm  

 40,3 mm  

 90,2 mm  

 50 mm  

 57 mm  

 20/22 mm  

 od 4 do 45 mm  

Sistem se uporablja za pregrade in vgradne konstrukcije notraj in zunaj, kot so: vrata – vključno z nihajnimi vrati; 
okna – vključno z blagajniškim oknom; nenosilne predelne stene; izložbena okna ali predeli, ki ne potrebujejo 
toplotne izolacije. Globina profila je 50 mm, kar je eden od najmočnejših profilov, dostopnih na trgu v tej skupini. 
Sistem ima tehnološke rešitve, ki temelijo na prej uvedenem “toplem” sistemu PI 50N s krilnimi tečaji. Dodatna 
oprema in okovje sta skupna značilnost teh sistemov. Estetske vrednote strukture so poudarjene s kakovostno 
površino profilov. Kot zasteklitev se uporabljajo vse na trgu dostopne vrste stekla. Lahko se kombinira enojno, 
izolacijsko, neprebojno, transparentno, absorpcijsko, okrasno in refleksno steklo. 

LASTNOSTI IN PREDNOSTI SISTEMA 

• možnost  izdelave konstrukcij, ki ne prepuščajo dima

• omogoča izdelavo nihajnih vrat in blagajniških oken

• možnost izdelave arkad in krožnih lokov

• možnost izdelave sten pod različnim kotom, tudi 90° in 135°

• široka izbira profilov, vkliučno z ojačitvijo, ki omogoča izdelavo konstrukcij velikih dimenzij

• lahko se kombinira z drugimi sistemi Yawal
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