
Pystysuunnassa liukuvat lasit ilman näkyviä profiileja
Kun design on tärkein tekijä, kun halutaan avoimia ratkaisuja, ei näkyviä kehysrakenteita, kun lasiseinät on oltava lähellä 
toisiaan ja profiilin tai pylväiden ei pitäisi pilata tyylikästä ympäristöä - Svalson Executive on paras vaihtoehto. Svalson 
Executive on tyylikäs ja turvallinen liukuva lasi-väliseinä, joka soveltuu myymälöihin, showroomiin, VIP-oleskelutiloihin 
areenoissa, laajoille vastaanottoalueille avoimen ympäristön aikaansaamiseksi ja ravintoloihin, joissa halutaan sulkea 
tarjoilutila, mutta muuten pidä tilat auki.

Protec Executive on sähkökäyttöinen pystysuora liukuva lasiseinä, joka on valmistettu ilman sivupilareita tai näkyviä 
profiileja. Se on ainutlaatuinen patentoitu ratkaisu, joka koostuu liikkuvasta lasiruudusta ja käyttömoduulista täysin 
piilotetulla asennuksella. Integroitu käyttömoduuli on joko sijoitettu liikkuvan lasin ylä- tai alapuolelle riippuen siitä, 
avataanko lasi ylös vai alas. Kun lasi on avoimessa asennossa, on täysin avoin ympäristö ilman pilareita tai profiileja, 
jotka häiritsisivät näköviivoja, ja kun lasi on suljettu, lasin takana on turvallinen suojattu ympäristö.

Liukuva lasiseinä voidaan toimittaa eri lasivaihtoehdoilla, kiiltoreunahiottuina. Liikkuva lasipaneeli lukkiutuu 
automaattisesti suljettuun asentoon ja sitä ohjataan painonapilla (paina ja vapauta). Ympäristöissä, joissa luvattomat 
henkilöt eivät saa avata lasiosia, esimerkiksi myymälöiden lasiosia, voidaan valita RFID, joka on turvallinen, langaton ja 
huomaamaton toimintatapa, joka ei vaadi avaimia.
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  Protec Executive
Sähkökäyttöinen pystysuora liukuva lasiseinä,  ilman näkyviä profiileja.

Asiakkaiden valinta.
Asiakkaiden valinta.
Ei. Vakioversiossa on  kiiltoreunahiotut lasireunat.
Vaihtoehto: Kehystetyt lasit.
Liikkuva lasi, jossa on yksi tai useampi käyttömoduuli valmistettu jauhemaalatusta 
teräksestä. Käyttömoduulit sijaitsevat piilossa asennossa liikkuvan lasin ylä- tai 
alapuolella riippuen siitä, avataanko lasi ylös- tai alaspäin.
Mekaaninen lukitus, joka lukitsee liikkuvan lasin automaattisesti suljettuun 
asentoon.
230 V AC -muuntaja.
Vaihtoehto: akun varmuuskopiointi.
S3-ohjausjärjestelmä pehmeällä käynnistys- / lopetus- ja pikapainikkeilla (paina ja 
vapauta).
Vaihtoehto: turvallinen langaton hallinta RFID: llä tai kaukosäätimellä.
Laminoitu lasi, paksuus 8 mm.
Svalson AB, Ruotsi

TEKNINEN INFORMAATIO

ESIMERKKEJÄ

Alaspäin liukuva lasi VIP-Katsomon avattava etulasiMyymälävitriinin ylöspäin aukeavat lasit




