Okna in vrata, ki odpirajo nove dimenzije

ZERO SASH
by AJM
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minimalni okvir,
maksimalna estetika
Revolucionarno. Inovativno.
Drzno. Drugačno.
Okno Zero Sash.
Odličen dizajn, odsoten okvir
krila, ekstremne steklene površine, energetska učinkovitost in kakovost so prvič tako
harmonično združene v celoto; v
okno, ki odpira nove dimenzije
v oblikovanju in izdelavi stavbnega pohištva.
Vidni okvir okenskega krila nadomešča neprekinjena steklena površina, ki je za petnajst
odstotkov večja, kot pri primerljivih sodobnih oknih z okvirjem.
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FLAT

Ravnini krila in okvirja sta lahko na notranji strani popolnoma izravnani, kar daje piko na
i vrhunskemu dizajnu. Po želji
lahko Zero Sash izdelamo tudi z
neporavnanima ravninama med
krilom in okvirjem.
Krilo je dobavljivo v črni in beli
barvi. Emajliran rob stekla je lahko v različnih odtenkih barvne
lestvice RAL.

STEP
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minimalna izguba
energije,
maksimalno zadovoljstvo
Pri najboljših rečeh ni
prostora za kompromise.

Pri Zero Sash jih boste
zato zaman iskali.
Zero Sash je izdelan s kakovostno trislojno zasteklitvijo s
faktorjem toplotne prehodnosti vse do Ug = 0,5 W/m2K. Za
dodatni nivo varnosti je poskrbljeno s kaljeno notranjo stekleno površino.
Trislojna zasteklitev zagotavlja
odlično zvočno in toplotno izolacijo ter s tem visoko energetsko učinkovitost. Celotno okno
z okvirjem skupaj tako lahko
dosega toplotno izolativnost Uw
= 0,74 W/m2K, kar znatno presega zahteve za nizkoenergijsko
in pasivno gradnjo.
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Za dodaten prihranek energije
in regulacijo svetlobe bodo poskrbela zunanja senčila. Oknu
Zero Sash se prilegajo vse sodobne oblike zunanjih senčil.
Regulacijo svetlobe si lahko zagotovite tudi z vgradnjo raznovrstnih oblik notranjih senčil.
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brez kompromisov,
maksimalna tehnološka
dovršenost
Pozabite pogled skozi okno.
Zero Sash ujame pogled na oknu.
Okvir okna je izdelan iz najkakovostnejšega lesa macesna
ali smreke, ki je obdelan z najnovejšimi tehnološkimi postopki
in zaščiten z vrhunskimi, okolju
prijaznimi premazi, ali iz vrhunskih šestkomornih profilov
PVC-ja.
Okvir z debelino 68 milimetrov,
ki je pri izbiri poravnane ravnine
krila in okvirja okna razširjen na
80 milimetrov, daje Zero Sash
prvovrstno stabilnost. Zunanja
prekrivna maska iz aluminija je serijsko vgrajena ne glede
na material iz katerega je okvir
okna. Prekrivna maska iz aluminija poskrbi za dodaten nivo
zaščite in okvir okna dodatno
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razširi na zanesljivih 78, oziroma pri poravnani ploskvi, na 90
milimetrov.
Za nemoteno delovanje in odlično protivlomno zaščito bo poskrbelo vrhunsko okovje priznanega proizvajalca Siegenia. Skrita
vgradnja zagotavlja dinamično
delovanje okna in ohranja brezhiben videz Zero Sasha.
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jasna, brezkompromisna
in povsem samosvoja
Nepozaben prvi vtis o vas in vašem
domu. Vrata Zero Sash by AJM.
Tako kot okna tudi vhodna vrata
iz linije Zero Sash by AJM, odlikujejo čiste linije, velike sijoče
steklene površine, energetska
učinkovitost, kakovostni materiali, tehnološka dovršenost
in natančna izvedba.
Namenjamo jih individualistom.
Tistim, ki natančno vedo, kaj od
življenja hočejo in si to tudi vzamejo. Vrata Zero Sash so ravno
taka. Jasna, brezkompromisna
in samosvoja.
Vrata so v videzu stekla. Podboj in krilo sta iz 6 mm kaljenega stekla. Za stabilnost poskrbi
podkonstrukcija iz aluminija. Za
varnost in zaščito jim lahko na
zunanji strani dodamo odkapno
letev iz aluminija v inox barvi.
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Zmogljivost in kakovost.
Z dolgo življenjsko dobo.
Imajo obojestransko prekrito
krilo s kaljenim steklom ter na
notranji in zunanji strani poravnani površini krila in podboja
(flat izvedba). Dodate jim lahko
različne kombinacije stranskih
elementov. Primerna so za energetsko učinkovito gradnjo, saj
znaša vrednost toplotne prehodnosti vrat (Ud) do 0,80 W/m2K.
Krmiljenje je že v osnovi avtomatsko; odklepanje poteka s pomočjo el. motorja v kombinaciji z
bralcem prstnih odtisov. Nemoteno delovanje zagotavlja skrito
okovje Siegenia. Okvir krila vrat
je v celoti zaščiten s prekrivnimi
letvicami, kar odslikava estetsko
in tehnično izpopolnjenost.
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ekskluzivno, celo drzno
in nepričakovano
Zero Sash interior design.
Za doma le najboljše.
Posebna izdaja Zero Sash
interior design ponuja prvovrstno rešitev tistim, ki si želite nekaj zares ekskluzivnega. Zunaj
značilen glamur v črnem, znotraj pa atraktivna prilagoditev
notranjemu prostoru. Naj si bo
s steklom, ki bo odsevalo interior vašega doma ali z izbranim
dekorjem v lesu, ki bo poskrbela
za pridih naravnosti.
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Drzno in nepričakovano za
vaše obiskovalce. Prijetno in
funkcionalno za vas in vaše
najbližje.
Možnost individualne prilagoditve vam ponujamo z vzorci v
steklu in z izbiro dodatkov, kot
so ekskluzivni ročaji, potezala,
kljuke in različni avtomatizirani
načini krmiljenja.
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eleganca in
moderen videz
Povežite svoj notranji prostor z
zunanjim svetom. Steklena stena
Zero Sash by AJM.
Steklena stena Zero Sash notranji prostor poveže z zunanjim
svetom v unikatno celoto. Z njo
boste dobili velike, praktično
neprekinjene steklene površine,
hkrati pa bo prostor pridobil na
eleganci in modernem videzu.
Steklene ploskve se naslanjajo na zanesljivo leseno podkonstrukcijo, tako steklena stena Zero Sash odseva eleganco
stekla na zunaj ter mehkobo in
toploto znotraj. Za leseno podkonstrukcijo smo uporabili kakovostni les macesna in smreke, ki
ga skrbno obdelamo z učinkovitimi, okolju in zdravju, neškodljivimi premazi.
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Nova generacija zimskih vrtov. Odlična izbira, ki ne razočara.
Vse površine steklene stene
Zero Sash so medsebojno
izravnane (flat izvedba), med
njihovimi stiki je le tanka plast
fugirne mase, kar daje skoraj
popolno prosojnost. Za vse
steklene površine uporabljamo
kakovostno kaljeno steklo
debeline 6 mm. Steklena fasada iz linije Zero Sash by AJM je
stabilna in zvočno odlično izolativna. Z izbranimi senčili omogoča regulacijo svetlobe in intime
prostora.
Omogoča integracijo z okni
Zero Sash in tudi z vsemi lesenimi in les/ALU izdelki podjetja AJM. Odlična je za zimske
vrtove, za zasteklitev hodnikov,
prizidkov in stopnišč.

Okna Zero Sash
izjemen dizajn
vrhunska kakovost in izdelava
do 15 odstotkov večje steklene površine
brez okvirja krila
okvir okna iz prvovrstnega lesa macesna ali
smreke ali iz kakovostnih PVC profilov
prekrivna maska iz aluminija na okvirju okna
skrito vgrajeno okovje Siegenia
izravnani ali neizravnani ravnini krila in okvirja
na notranji strani okna
Ug = 0.5 W/m2K
Uw = 0.74 W/m2K

Prehod v novo dimenzijo

AJM okna-vrata-senčila, d. o. o.
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Vhodna vrata Zero Sash
Vrata z obojestranskim prekritim
krilom s kaljenim steklom.
Za energetsko učinkovito gradnjo
(Ud ≥ 0,80 W/m2K).
Poravnane linije okvirja in krila (izvedba Flat).
Skrito okovje.
Sodoben minimalističen
dizajn s čistimi linijami.
Možnost individualne prilagoditve z vzorci
v steklu in drugimi dodatki (ročaji, kljuke).
Razvito v AJM.

