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συρόμενο σύστημα MINIMAL Look της ELVIAL αποτελεί την επιτομή της απέριττης κομψότητας και συνδυάζει εξαιρετικό σχεδιασμό, απόλυτη σχεδιαστική ελευθερία, υψηλή τεχνολογία και άριστη θερμομόνωση με Uw ≥ 0,8 W/m2K. Σχεδιασμός Με όψη περιμετρικού μηχανισμού μόλις 35,5 χιλ., δυναμικό design, με έμφαση στη λεπτομέρεια, όπως η
εξαιρετικού σχεδιασμού λαβή από μασίφ αλουμινίου (χωρίς εμφανείς βίδες), το MINIMAL Look απογειώνει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητική. Τεχνολογία Στο MINIMAL LOOK κάθε λεπτομέρεια έχει άξια. Χάρη σε μία σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες, αποτελεί καθημερινή εμπειρία ασφάλειας (ειδικό κλείδωμα πολλαπλών σημείων),
στιβαρής λειτουργικότητας (άψογη κύλιση του φύλλου σε 2 ζεύγη inox ράουλων) και ενεργειακή απόδοσης (διαιρούμενα πολυαμίδια στα φύλλα, ειδικές θερμομονωτικές ράβδοι σε λοιπά προφίλ και μόνιμη εφαρμογής της τεχνολογίας ELVIAL I2). Ελευθερία Το MINIMAL LOOK δίνει την απόλυτη ελευθερία στον αρχιτέκτονα για τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση έργων με ταυτότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία. Η απόλυτη συγκριτική υπεροχή είναι η ευκολία και η ταχύτητα κατασκευής, δίνοντας μοναδικό πλεονέκτημα στον κατασκευαστή κουφωμάτων. Τα σημεία που κάνουν τη διαφορά Ενδεικτική κάθετη τομή Ελάχιστη εμφανής όψη περιμετρικού πλαισίου μόλις 35,5 χιλ. στη χωνευτή
έκδοση και 77 χιλ. στην standard έκδοση Αρθρωτή θερμοδιακοπή σε όλα τα φύλλα που αποτρέπει το φαινόμενο παραμόρφωσης της κατασκευής λόγω των συστολοδιαστολών που προκαλούνται από τη διαφορά θερμοκρασίας στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του προφίλ. Τετράγωνη αρχιτεκτονική διαμόρφωση του φύλλου, το οποίο κινείται
επάνω σε δύο εδικά ράουλα, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη κατανομή του βάρους και την άψογη κύλιση. Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος με την εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένης θερμομονωτικής ράβδου στην κεντρική ζώνη της κάσας. Επιπλέον ευκολία και ταχύτητα κατασκευής, με προσθήκη ειδικού προφίλ με inox οδηγούς
που εφαρμόζονται στην κάτω κάσα. Αποτελεσματική στεγάνωση και βελτιώση της ενεργειακής συμπεριφοράς του συστήματος με την εφαρμογή Q-lon ή ειδικό βουρτσάκι τεχνολογίας Tri-Fin. Ειδικό εξάρτημα οδηγός για τη σταθεροποίηση της κίνησης του φύλλου και για επιπλέον στιβαρότητα όταν απαιτείται. Έξυπνο σύστημα απορροής υδάτων,
ακόμη και στη standard έκδοση, χάρη στην ειδική επικλινή σχεδίαση της κάσας. Το μοναδικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, στο όποιο δεν απαιτείται η δημιουργία συγκροτήματος απορροής κάτω και μπροστά από την κάσα. Ενδεικτική οριζόντια τομή Ελάχιστη εμφανής όψη, μόλις 35 χιλ. στο σημείο της επαλληλίας. Ειδικός μηχανισμός
πολλαπλού κλειδώματος για εξαιρετικά επίπεδα ασφάλειας. Tailor made λαβή χειρισμού του μηχανισμού κλειδώματος. Εξαιρετικού σχεδιασμού λαβή κίνησης από μασίφ αλουμίνιο. Ειδικό εξάρτημα αλουμινίου για έξτρα στιβαρότητα στο σημείο επαλληλίας του κουφώματος. Ειδικά σχεδιασμένες θερμομονωτικές ράβδοι για τη βελτιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης του κουφώματος και στο σημείο της επαλληλίας. Η ταυτότητα του MINIMAL Look Όψη επαλληλίας: 35 χιλ. Όψη περιμετρικού πλαισίου: 35,5 χιλ. ή 77 χιλ. Μέγιστο πλάτος φύλλου: 3 μ. Μέγιστο ύψος φύλλου: 3 μ. Μέγιστη επιφάνεια φύλλου: 9 τ.μ. Μέγιστο βάρος φύλλου: 300 κιλά Πάχος υάλωσης: 32 χιλ. ή 48 χιλ. Πατήστε
εδώ για να δείτε την εφαρμογή του MIMINAL Look σε διάφορα έργα. Technical Characteristics High heat insulation Uw *: 0.8 W / m2K with triple glazing (Ug: 0.5) *Double leaf superimposed construction 6.000mm x 3.000mm Overlapping face 35mm Perimeter frame view 35.5mm or 77mm We have updated our showroom frames with 3 new
MINIMAL systems. 88 Xclusive entrance main door W67 HI2 _BS opening with concealed sash 6900 sliding MINIMAL Look 88 Xclusive main entrance door The NEW Entrance System XCLUSIVE 88i2 sets new standards in Energy Efficient Doors, offering countless design options with a basic depth of only 77mm. Increased Security Level thanks to its
compatibility with wide range of security and anti-burglar locks. Design of upgraded same level appearance entrances of high energy performance, which add value to the image of the building. W67 HI2 _BS Opening thermal insulation system W67 HI2 _BS for implementation of constructions with hidden sash. The main advantage of the hidden sash
version is the maximization of natural light and the further reduction of the visible aluminum for minimal result. Ultimate same level appearance on the inner side of the window, thanks to the application of a specially designed frame. Ideally featured to the application of a hidden tilt and turn mechanism and hinges. This solution adapts to your design
standards and aesthetic requirements adding value to any project. Whether you come up with a plan for a small scale private project or an imposing public construction you can rest assured that this solution is what you need to masterfully materialize it. 6900 Sliding Pure lines, a discreet but powerful outline around the window, of only 35.5mm*, and
an Avant-Garde Technology, are all combined in the new MINIMAL Look system of ELVIAL. ELVIAL’s top sliding MINIMAL Look system is the epitome of unpretentious elegance and combines excellent design, absolute design freedom, high technology and excellent thermal insulation with Uw ≥ 0.8 W / m2K. The new aluminum systems are installed
in our showroom in Agios Nikolaos for you. Make an appointment, by phone or via the contact form so you can see them closely and get informed how you can implement them in your projects. Add to favorites Compare up to 10 products Η έκδοση του MINIMAL Look με υάλωση 32 mm, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για κτίρια που θα χτιστούν σε
περιοχές με φιλικότερο καιρό και πιο εύκρατο κλίμα. Η υπεροχή του σε αντοχή και επιδόσεις είναι και σε αυτή τη λύση, αδιαμφισβήτητη. Απλές γεωμετρικές φόρμες και η σύμφυρση των εσωτερικών με τους εξωτερικούς χώρους αποτελούν κυρίαρχες τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες κυριαρχούν στο σύγχρονο
minimal ύφος. Τα προφίλ της σειράς MINIMAL Look κατασκευάζονται για να προάγουν την αρχιτεκτονική που αγαπά τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Βάθος Συστήματος 52mm Ελάχιστο Εμφανές Ύψος 35mm Εμφανές Πλάτος ΕπαλληλίαςΕλάχιστη Επάλληλη Κατασκευή 35mm Εμφανές Πλάτος ΕπαλληλίαςΦιλητή Κατασκευή 109mm Εμφανές
Πλάτος ΕπαλληλίαςΕπάλληλο Με Σταθερό Τμήμα Τ 35mm Εμφανές ΎψοςStandard Edition 77mm PROPERTIESΜέγιστο Ύψος Φύλλου 3.000mm Μέγιστο Πλάτος Φύλλου 3.000mm Μέγιστο Βάρος Φύλλου 400kg Μέγιστο πάχος υάλωσης 32mm Αεροπερατότητα Class 4 Υδατοστεγάνωση Class 7A Αντοχή στην Ανεμοπίεση C3/C3 Δυνάμεις Λειτουργίας
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