
www.alumistr.cz

Prostor Světlo Elegance

Bezrámové zasklívací systémy
Hliníkové zábradlí
Doplňky



AluVista
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Bezrámový posuvný 
otočný systém AluVista
Popis systému: systém zasklení s možností po-
suvu a otočení křídel po stranách vodících kolejnic 
umožňujících kopírovat tvarově různorodá zábra-
dlí bez použití svislých sloupků. Systém vyniká 
svou variabilitou. Křídla jsou tvořena bezpečnost-
ním kaleným sklem (ESG) o tl. 6 mm a plastovými 
dílci, ve spodní části křídla s pojezdovými koleč-
ky, umožňující pohyb křídel ve vodících kolejni-
cích. Jednotlivá křídla jsou mezi sebou utěsněna 
transparentním silikonovým těsněním. Křídla lze 
pomocí zámku zajistit proti otevření. Povrchová 
úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý 
komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejblíže RAL 
9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v ba-
revném provedení dle vzorníku RAL. Max. dopo-
ručená výška zasklení je 1800 mm.

Využití: zasklení stavebních otvorů nad zábradlím 
u balkónů, lodžií a konstrukcí.

řez B-B

řez A-A

TOP PRODUKT



AluVerso
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Bezrámový posuvný 
otočný systém AluVerso
Popis systému: systém zasklení s možností po-
suvu a otočení křídel po stranách vodících kolejnic 
je ideálním řešením pro zasklení tvarově různoro-
dých zábradlí bez použití svislých sloupků. Křídla 
je možné posouvat i  přes rohové spoje vodících 
kolejnic. Křídla jsou tvořena bezpečnostním kale-
ným sklem (ESG) o tl. 6 mm a horizontálními hliní-
kovými profily, ve spodní části křídla s pojezdovými 
kolečky, umožňující pohyb křídel ve vodících ko-
lejnicích. Jednotlivá křídla jsou mezi sebou utěs-
něna transparentním silikonovým těsněním. Křídla 
lze pomocí zámku zajistit proti otevření. Povrchová 
úprava AL profilů je ve standardním provedení bílý 
komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejblíže RAL 
9006. AL profily je možné za příplatek zajistit v ba-
revném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporu-
čená výška zasklení je 1800 mm.

Využití: zasklení stavebních otvorů nad zábradlím 
u balkónů, lodžií a konstrukcí.

řez A-A



AluFlexi
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Bezrámový posuvný 
systém AluFlexi
Popis systému: systém zasklení s  možností 
posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po 
spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Kří-
dla jsou tvořena bezpečnostním kaleným sklem 
(ESG) o tl. 6 mm a horizontálními hliníkovými pro-
fily. Jednotlivá křídla jsou mezi sebou utěsněna 
transparentním silikonovým těsněním. Křídla lze 
pomocí zámku zajistit proti otevření. Speciálně 
navržený tvar horní vodící kolejnice umožňuje 
vyrovnání nerovností stavebního otvoru o  30–
50 mm bez nutnosti dodatečného zapravení spá-
ry mezi kolejnicí a stavebním otvorem. Povrcho-
vá úprava AL profilů je ve standardním provedení 
bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox nejblíže 
RAL 9006. AL profily je možné za příplatek zajistit 
v barevném provedení dle vzorníku RAL. Max. do-
poručená výška zasklení je 1800 mm.

Využití: pevné a posuvné zasklení pro interiérové 
i exteriérové stavební otvory a konstrukce.

řez B-B

řez A-A
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Bezrámový posuvný  
systém AluFlexi 10
Popis systému: systém zasklení s  možností 
posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po 
spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla 
jsou tvořena bezpečnostním kaleným sklem (ESG) 
o tl. 10 mm a horizontálními profily. Jednotlivá kří-
dla je možné dotěsnit transparentním silikonovým 
těsněním. Křídla lze pomocí zámku zajistit proti 
otevření. Speciálně navržený tvar horní vodící ko-
lejnice umožňuje vyrovnání nerovností stavebního 
otvoru o  30–50  mm bez nutnosti dodatečného 
zapravení spáry mezi kolejnicí a  stavebním ot-
vorem. Povrchová úprava AL profilů je ve  stan-
dardním provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo 
přírodní elox nejblíže RAL 9006. AL profily je mož-
né za příplatek zajistit v barevném provedení dle 
vzorníku RAL. Max. doporučená výška zasklení je 
2700 mm.

Využití: pevné a posuvné zasklení pro interiérové 
i exteriérové stavební otvory a konstrukce.

AluFlexi 10



Doplňky

K vašemu systému Zábradlí a Zasklení nabízíme spoustu doplňků, které vám zpříjemní pobyt na vašem balkóně.
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Držák truhlíků

Sušák na prádlo

Držák na satelit

Žaluzie

  Originální vzhled
  Barevné provedení dle přání
  Bezúdržbový provoz

Váš obchodní zástupce

ALUMISTR SE
výrobce hliníkových systémů pro stavebnictví

U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna
tel.: +420 547 237 231
e-mail: info@alumistr.cz
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