OSCIEŻNICE

ALUMINIOWE

Küffner –
Oscieżnice aluminiowe
Wyraźne linie i kształty podkreślają ascetyzm wymagającej architektury, która dzięki połączeniu
różnych materiałów takich jak drewno, szkło,
beton czy właśnie aluminium zyskuje dodatkowe
walory estetyczne.
Aluminium jest lekkie ale mimo wszystko niezwyAccademia di Architettura, Mendrisio, Szwajcaria
Architekci Sollmann i Zurkirchen, Zurych

kle stabilne. Z żadnego innego materiału nie
można wykonać bardziej precyzyjnych profili.
Dzięki eloksalowanym lub lakierowanymi termicznie powierzchniom ościeżnice aluminiowe
Küffner spełniają wszelkie wymagania pod
względem ochrony przed wilgocią, środkami
czyszczącymi czy też uderzeniom.
Szczególne eloksalowane powierzchnie zachowują pierwotny charakter aluminium.

Regionalny Zarząd Ewangielicki Starkenburg-West, Gernsheim
P. Karle / R. Buxbaum wolni architekci, Darmstadt

Doskonałym uzupełnieniem ościeżnic aluminiowych Küffner są cokoły aluminiowe, panele czy też
profile ochronne i narożnikowe z aluminium.
Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest
możliwość, dzięki dwuszalunkowej konstrukcji,
montowania ościeżnic na już istniejące oraz
wielość zastosowań- P.-POŻ. EI30, ochrona
przeciwdymna i akustyczna, w pomieszczeniach
wilgotnych czy też z oszkleniem stałym.

Szkoła Prehl, Murten, Szwajcaria; Architekt P. Baeriswil AG, Hilterfingen,
ARGE BD Architekci AG, Pouchard & Schouwey SA, Murten, Szwajcaria

Ościeżnica aluminiowa Küffner
Typ USBV hardline

Ościeżnica aluminiowa Küffner
Typ USBV/G hardline

Ościeżnica aluminiowa Küffner
Typ FZS slimline

Ostre krawędzie, spójne i proste formy tego
rozwiązania tworzą jednolity design, który akcentuje piękno prostoty i wygody.

Tworzy zlicowaną ze ścianą powierzchnię. Dostępna
z ościeżnicą podstawową lub bez, nadaje się także do
montażu adopcyjnego.

Prostota I minimalizm tego rozwiązania uosobniają
nową generację ościeżnic niezwykle łatwą w
montażu.
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Ościeżnica aluminiowa Küffner
Typ NZS slimline

Ościeżnica aluminiowa Küffner
Typ EURO RS modernline

Ościeżnica aluminiowa Küffner
Typ URS roundline

Filigranowe rozwiazanie, które w estetyczny
sposób podkreśla przejście między ścianą a
ościeżnicą.

Nowoczesne i tanie rozwiązanie, z przejrzystą
strukturą, w wykonaniu z krawędzią ostrą lub
zaokrągloną.

Miękkie kształty kryją solidność oraz wysoki
stopień użytkowalności, polecana w szczególnie w
„wymagających obszarach”, dostępna także jako
hardline lub modernline.

Küffner – Oscieżnice
aluminiowe
Zalety
> dwuszalunkowa konstrukcja
gwarantująca łatwy i wygodny
montaż
> montaż ościeżnicy i skrzydła po
wykończeniu ścian i podłóg
> różne geometrie felcu dla
skrzydeł przylgowych i
bezprzylgowych z ościeżnicą
obejmującą lub nie o grubości
40, 42, 47, 50, 68 i 70 mm

USBV/G hardline z ościeżnicą podstawową
w lekkiej ściance działowej

UST hardline obejmująca w murze

EURO KS hardline obejmująca w lekkiej
ścianie działowej

FZS slimline z ościeżnicą podstawową i
skrzydłem drzwiowym ze szkła
zespolonego w murze

NZS slimline z ościeżnicą podstawową w
lekkiej ściance działowej

EURO RF modernline obejmująca z
drzwiami pełno szklanymi w lekkiej ściance

URS roundline obejmująca w murze

USTNR modernline obejmująca dla
przedsięwzięć renowacyjnych, montowana
na istniejącej ościeżnicy stalowej

EURO FI modernline obejmująca w murze

> wytwarzane także pod
indywidualne grubości muru i
wymiary otworu
> innowacyjne uzupełniające wykończenia naścienne
> Profile z surowca (AlMgSi0,5)
EN AW-6060 T66 wg.
EN 573-3 oraz EN 755-2
> Wysokiej jakości powierzchnie
lakierowane proszkowo lub
eloksalowane wg. palety RAL lub
NCS
> premontowane cięcia na ukos ze
stabilnymi stalowymi łącznikami
narożnikowymi
> dodatkowo udogodniony
montaż dzięki trójwymiarowej regulacji kotwic
> wysoka odporność na czynniki
chemiczne oraz mechaniczne
> częściowo dwuszalunkowe
konstrukcje dla powierzchni
zlicowanych
05/2012/4S/ALUZ/PL

> możliwość wykonania jako
element P.-POŻ. ze skrzydłem
EI30/T30 lub jako element
ochrony akustycznej do Rw=42

Zaprezentowane powyżej przykłady stanowią część oferty aluminiowych profili cokołowych Küffner.
Inne produkty znajdziecie Państwo na Naszej stronie internetowej www.kueffner.de lub w naszym
szczegółowym katalogu “Sockel- und Wandschutzprofile”
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Zmiany techniczne zastrzeżone.

Kutschenweg 12

Ościeżnice z aluminium
Ościeżnice aluminiowe dla drzwi P.POŻ.
i drzwi przeciwdymnych
Oszklenia dla wnętrz
Drzwi składane
Drzwi oraz elementy ze szkła zespolonego
Elementy przesuwne
Elementy zabezpieczające
Cokoły oraz naścienne profile ochronne
Panele aluminiowe
Słupy medialne oraz kanały energetyczne
z aluminium

