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Rámový posuvný  
systém AluFlexi
Popis systému: systém zasklení s možností posuvu 
křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po spodní ko-
lejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla jsou tvořena 
rámem z hliníkových profilů a výplní o tl. 4–9 mm (např. 
sklo, plast, lamino) nebo 16 mm (izolační dvojsklo). 
Standardem zasklení je možnost jeho uzamčení. 
Povrchová úprava AL profilů je ve standardním pro-
vedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox 
nejblíže RAL 9006. AL profily je možné za přípla-
tek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. 
Max. doporučená výška zasklení je 2000 mm. Spe-
ciálně navržený tvar horní vodící kolejnice umožňuje 
vyrovnání nerovností stavebního otvoru o 30–50 mm 
bez nutnosti dodatečného zapravení spáry mezi ko-
lejnicí a stavebním otvorem.  

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

řez B-B

řez A-A

AluFlexi
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Rámový posuvný systém 
AluPlus
Popis systému: systém zasklení s  možností 
posuvu křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po 
spodní kolejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla 
jsou tvořena rámem z hliníkových profilů a výpl-
ní o  tl. 4–9 mm (např. sklo, plast, lamino) nebo 
16 mm (izolační dvojsklo). Standardem zasklení 
je možnost jeho uzamčení. 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 barev-
ném provedení dle vzorníku RAL. Max. doporu-
čená výška zasklení je 2100 mm.

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

AluPlus
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Rámový posuvný systém 
AluCombi
Popis systému: systém zasklení s možností posuvu 
křídel do stran. Plynulý pojezd křídel po spodní ko-
lejnici zajišťují pojezdová kolečka. Křídla jsou tvoře-
na rámem z hliníkových profilů a výplní o tl. 4–9 mm 
(např. sklo, plast, lamino) nebo 16 mm (izolační dvoj-
sklo). Standardem zasklení je možnost jeho uzam-
čení. Povrchová úprava AL profilů je ve standardním 
provedení bílý komaxit RAL 9010 nebo přírodní elox 
nejblíže RAL 9006. AL profily je možné za přípla-
tek zajistit v barevném provedení dle vzorníku RAL. 
Max. doporučená výška zasklení je 2700 mm. Kří-
dla jsou osazena elegantními zesílenými vertikálními 
profily umožňující použití systému do vyšších staveb-
ních otvorů. Vertikální profily mohou díky svému tvaru 
sloužit jako madlo.  

Využití: pevné a  posuvné zasklení pro interiérové 
i exteriérové stavební otvory a konstrukce se zvýše-
nými nároky na pevnost zasklení.

AluCombi
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Zábradlí AluPlus Fix
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Hliníkové zábradlí je tvořeno rámem z  hliníkových profilů se za-
sklívací drážkou nebo zasklívacími lištami. Pro hliníková zábradlí 
nabízíme výplně z bezpečnostního lepeného skla a vysokotlakých 
laminátových desek v různých barevných odstínech a dekorech.

Zábradlí je vyráběno vždy na základě požadavku investora. 
Stavebnicový systém nabízí řadu technických řešení, které lze 
vzájemně kombinovat a propojovat. Konstrukce zábradlí je při-
pravena pro dodatečné zasklení balkónu, lodžie či pololodžie. 
Pro dodatečné zasklení je možné využít posuvný rámový systém 
AluPlus®, popř. AluCombi® nebo bezrámový systém AluVista® 
a AluVerso®. Samostatné konstrukce hliníkových zábradlí s ba-
revnou výplní utváří elegantní vzhled budov a zajištují bezpečné 
užívání balkónu či lodžie.

Materiály

•  profily z hliníkových slitin s povrchovou úpravou ve standardním 
provedení bílý komaxit nebo stříbrný elox (jiné barvy dle stupni-
ce RAL na zakázku)

•  výplně z bezpečnostního lepeného skla s čirou, mléčnou nebo 
barevnou fólií a vysokotlakých laminátových desek v různých 
barevných odstínech a dekorech

•  montážní a kotvící prvky z nerezových materiálů

Technické údaje

•  maximální délka zábradlí do 6 m
•  hmotnost: plošná 18 kg/m2 (při použití výplně 4 mm)

  kompletnost dodávky
   rychlá montáž
    využití materiálů nepodléhajících korozi
   možnost barevného provedení rámu 
i výplní

  lehká konstrukce

   zaměření a montáž zajištěna 
proškolenými firmami

   konstrukce zábradlí posuzována 
statikem

    připravenost na dodatečné zasklení

Detail vynesení zábradlí

Výplň zábradlí

Profil zábradlí

AL plech s perforací

Vynášecí konzola

Lepená kotva

ŽB balkónová deska

AL krycí plech horní

AL krycí plech spodní

Vymezovací podložka
(výškově stavitelná nožka)

Oplechování
hliníkový plech

Rohový sloupek (stojna)
profil 100×50×2

Výplň: sklo (Float 4 mm)

Madlo
profil 100×50×2

Výplň: bezpečnostní sklo
s čirou fólií 3.3.1

Výplň: bezpečnostní sklo
s mléčnou fólií 3.3.1

Oplechování
hliníkový plech



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
www.alumistr.cz


