Balkonai Lietuvos klimatui
Plastikinių slenkančių langų technologijos
Daugiabučio namo gyventojai vis dažniau svarsto galimybes savo buto balkoną paversti jaukia patalpa, kurioje būtų
šilta, sausa ir šviesu. Pirmiausia, ką reikėtų padaryti, norint pasiekti tokį rezultatą, tai balkoną įstiklinti. Įsibėgėjanti
daugiabučių pastatų renovacijos programa įstiklintą balkoną apibūdina ne tik kaip estetinį namo fasado vaizdo
pakeitimą, bet ir produktą, leidžiantį pagerinti buto šilumos ir garso izoliacines savybes. Norint balkone išsaugoti
daugiau erdvės, optimali yra stumdomoji balkono stiklinimo sistema. Tačiau, vertindami jos savybes, daugelis
susiduria su trūkumais, kurių stumdomosios aliumininės stiklinimo sistemos neišsprendžia. Todėl pristatome
Lietuvos rinkai naują sistemą, žinomą prekės ženklu SLIDORS. Tai plastikinė balkonų stiklinimo sistema, kuri pasižymi
visais Jūsų balkonui reikiamais parametrais:
Šilta – net du kartus šiltesnė už
aliuminines stiklinimo sistemas, jei
SLIDORS sistema yra su vienu stiklu, ir net
penkiskart šiltesnė, jei SLIDORS sistema
yra su stiklo paketu (atlikti bandymai rodo,
kad tokio produkto 0,35 m² K/W šiluminės
varžos rodiklis mažai kuo nusileidžia
paprastų atveriamų plastikinių trijų kamerų
profiliuočio langų rodikliui).
Stumdomoji – patogi naudoti, sutaupo
balkono erdvės, o svarbiausia – SLIDORS
sistema sukurta taip, kad niekada neužšals
šaltuoju metų laiku.

Saugi – prireikus varstomąsias dalis nesunkiai
galima išimti ir nenaudoti jų šiltuoju metų
laiku, tačiau dėl unikalių detalių SLIDORS
sistemos neįmanoma įsilaužti iš lauko pusės.
Tuo nepasižymi kitos analogiškos sistemos.
Tyli – SLIDORS ratukų sistema bėgeliu slysta
visiškai be garso. Eksploatuojant neatsiras jokio
girgždėjimo, žiemą sistema neužšals. Sistema
su stiklo paketu rekomenduojama stiklinti
balkonus, kurie išeina į triukšmingas gatves.
Ekologiška – SLIDORS profiliuotis gaminamas
iš ekologiško PVC, kampinės jungtys
gaminamos iš ABS ypač tvirto plastiko.

Sandari – SLIDORS tarpusavyje
prasilenkiančios varstomosios dalys
turi unikalių detalių, kurios, būdamos
uždarytos, visiškai priglunda viena prie
kitos ir taip iki galo hermetizuoja Jūsų
balkoną.

Graži – varstomųjų dalių briaunos
suapvalintos, plastikas glotnus. Visos plastiko
detalės gali būti laminuotos spalvotomis ir
medžio imitacijos PVC plėvelėmis iš vienos
arba iš abiejų pusių. Stiklai gali būti matiniai,
raštuoti, tonuoti, laminuoti.

Erdvi – SLIDORS stiklinimo sistema
gali būti iki 1,9 m aukščio ir 5,7 m
pločio, o įstačius papildomas tvirtinimo
detales – net iki 2,4 m aukščio. Tai leidžia
konstrukcijas naudoti ne tik balkonuose,
bet ir pertvarų, lodžijų, terasų ar
žiemos sodų konstrukcijose. Įvairiomis
jungtimis sistema sandariai jungiama su
plastikinėmis langų sistemomis.

Nebrangi – SLIDORS balkonų stiklinimo
sistemos kaina panaši ar net mažesnė,
lyginant su aliumininėmis stumdomosiomis
sistemomis, ir mažesnė už paprastus
plastikinius ar medinius langus, berėmes
stiklinimo konstrukcijas. Savo balkono kainą
galite apskaičiuoti ir palyginti su kitomis
sistemomis langais prekiaujančiose įmonėse
arba mūsų tinklalapyje www.slidors.lt.

Įvertinę visas SLIDORS plastikinių stumdomųjų stiklinimo sistemų savybes, galime drąsiai teigti, kad šis produktas turėtų
sudominti ne tik pavienius vartotojus ar bendrijas, kurios ruošiasi renovuoti savo būstą, bet ir architektus, dizainerius,
statybininkus, kurie ras daug platesnių šių konstrukcijų naudojimo galimybių, pvz., kioskelio langeliams konstruoti, šaldikliui
užtverti gėlių parduotuvėje, atitverti žiemai lauko kavinės erdvę, o vasarai ją lengvai išmontuoti, ir pan. Šių sistemų gamyba
nesudėtinga ir nereikalaujanti didelių investicijų į įrangą, todėl bet kuri langais prekiaujanti įmonė gali savarankiškai gamintis
gaminius pagal savo poreikius. Mūsų specialistai ir gamintojui, ir vartotojui pateiks dar daugiau unikalių produkto savybių,
o Jūsų balkonas dar ilgai išliks komfortiškas.
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