Gutta

Originální příslušenství
Guttagliss Aluline
Od příček v místnostech přes malý nábytek a sprchové zástěny
až po prosklení (ve venkovním prostředí použitelné pouze s
akrylátovým sklem): pomocí nových profilů Guttagliss Aluline
zrealizujete své kutilské a stavební nápady jakéhokoli druhu.

Akrylcolor

Pro příčky a stěny:
zástěny, například sprchové kouty
budované svépomocí, nebo příčky
v místnostech je možné snadno
vybudovat použitím U-profilů a
rohových spojek. V sanitární oblasti jsou
jako výplň nejvhodnější transparentní
plastové
desky
(guttagliss
polystyrolglas
nebo
guttagliss
acrylglas). Profilovým těsněním TPE
jsou příčky guttagliss aluline utěsněny
proti pronikání stříkající vody a deště
Pro konstrukci objektů:

Systém
Systém Guttagliss Aluline je tvořen třemi typy profilů (U-, H- a rohový profil). Každá
hliníková tyč se stříbrným eloxem je 2 m dlouhá. Tyče je možné podle potřeby
krátit pilou na kov. Profily je možné spojovat stabilními rohovými spojkami z
polykarbonátu. Do drážek v profilech je možné zasadit desky s tloušťkou od 2 do 6
mm nebo 10 mm. U desek s tloušťkou do 6 mm a pro utěsnění spojů jsou používána
trvale elastická profilová těsnění TPE, používaná i pro profesionální výrobu oken.

Deskové materiály:
guttagliss aluline se přizpůsobí jakémukoli
stylu stavby nebo zařízení. Je vhodný
například pro desky z plastů, dřeva,
kovu, děro-vaného plechu nebo skla.
Rozhodují-cí je tloušťka materiálu od min.
2 do max. 10 mm. Použitím profilových
těsnění TPE jsou desky spolehlivě a
trvale chráněny proti pronikání vlhkosti
a přenosu hluku. Díky tomu se systém
guttagliss aluline – ve spojení s deskami
odolnými vůči povětrnostním vlivům
(guttagliss acryl) – výborně hodí i pro
použití ve venkovním prostředí.

Pro třírozměrné, prostorové konstrukce
je nutné použít všechny typy profilů.
Nejdříve je nutné zkrátit profily podle
potřeby. K tomu poslouží běžná pila na
kov, například elektrická pila ocaska.
Poté je na zaříznuté desky nasazeno
profilové těsnění a desky jsou zasunuty
do drážek v profilech. Ve třetím kroku
jsou segmenty spojeny rohovými
spojkami.
Podrobné pokyny k instalaci najdete v každém balení rohových
spojek!
Vlastnosti:
• vysoce kvalitní
• univerzální
• elegantní vzhled
• snadné použití
• robustní a stabilní
• pro použití i v exteriéru

Použití:
• separace místností
• regálové systémy
• malý nábytek
• zahradní domky, skleníky
• verandy / ochrana před větrem
• okna / zasklení
• . . . a Vaše nápady!

Komponenty

Kód: 3440081

Guttagliss Aluline
U-Profil tyč 2,00 m

Kód: 3440083
Guttagliss Aluline
Rohový profil tyč 2,00 m
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Kód: 3440082
Guttagliss Aluline
H-Profil tyč 2,00 m

Kód: 3440086
Kód: 3440089
Guttagliss Aluline profilové těsnění Guttagliss Aluline rohová spojka
2-6 mm, balení s 2 m.
balení s 4 ks
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rovné průsvitné desky

Guttagliss

Akrylcolor
Efektní barevná zasklení,
barevné akcenty pro váš domov

Technická
data
Materiál:

Vlastnosti:
• mrazu a tepelně odolné
• UV stabilní
• odolné vůči vlivům počasí
• vysoká pevnost
• vhodné pro exteriér i interiér
• netříští se
• vysoká propustnost světla
• snadná aplikace

Použití:
• ochrana soukromí
• reklamy a banery
• zasklívání
• nábytekl
• displeje
• Dekorace
• . . . a Vaše nápady!

Tloušťka:
Barvy:
Propustnost světla:

Dejte již zaskleným objektům nový „vzhled“ v několika krocích
s nízkými náklady a časovou náročností.
Barvy:

Znáte i naše další produkty?
Guttagliss Metalefekt
Acryl (PMMA), hladké, lité

samolepicí plastové dekorační desky s ušlechtilým vzhledem například kovu nebo kůže

3 mm
červená, zelená, oranžová, modrá, šedá, opál
červená - 70 %, zelená - 67 %, oranžová - 70 %
modrá - 65 %, šedá- 65 %, opál - 64 %

Rozměry:

500 x 250 mm, 500 x 500 mm,
500 x 1000 mm, 500 x 1250 mm,
500 x 1500 mm, 1520 x 2050 mm

Teplotní odolnost:

- 40°C až + 85°C

Požární klasifikace:

DIN 4102 / B2

Guttagliss Hobbycolor
lehké, stabilní desky z PVC pro kutily - pro interiéry

Tip: Chcete-li pracovat se světelnými efekty, doporučujeme
kombinovat barevné desky s opálovými. Tím bude světlo lépe
rozptýleno a efekt zvýšený.

Guttagliss Hobbyglas
čiré sklo pro kutily s neomezenými možnostmi použití v mnoha různých velikostech

červená

zelená

Materiál
Guttagliss Acrylcolor lité desky mají nižší lom světla a tím
nepřekonatelnou transparentnost a lesk.
Ve srovnání s konvenčním extrudovanýmo akrylovým sklem má litý
materiál nižší vnitřní pnutí a dá se tedy bez problému mechanicky
zpracovávat. To je výhodné zejména při řezání a frézování.
Zvýrazněte celý obývací prostor s Guttagliss Acrylcolorem.

Záruka
oranžová

modrá

Guttagliss tuhá zasklívací fólie Primus
vzhled skla s funkcí Primus

Barevné a velikostní odchylky, atd. v rámci obvyklých tolerance jsou
vyhrazené. Dodržujte místní stavební předpisy. Naše doporučení
nevyjímájí z povinnosti zkontrolovat produkt při koupi. Máte-li
pochybnosti, zeptejte se našeho odborného konzultanta. Technické
změny vyhrazeny.

Efektivní zasklení skříní a vitrín, efektová světla nebo prosvětlené
pulty jsou jen několik příkladů využití. Díky vnikající kvalitě jsou
Guttagliss Acrylcolor desky také ideální pro světelnou reklamu a
displeje.
Materiál je odolný počasí a UV, a proto se výborně hodí pro
venkovní použití.
šedá
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Na naše Guttagliss Acrylcolor barevné akrylátové desky ploché
lité, dáváme záruku 10 let od data prodeje proti nadměrné ztrátě
propustnosti světla, na pevnost v tahu a pevnost v ohybu.

opál
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