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Posuvné systémy
na dosiahnutie maximálnej otvorenosti

www.inoutic.sk

Spoločnosť Inoutic/Deceuninck, spol. s r. o. je dcérskou spoločnosťou belgického
koncernu Deceuninck a má pobočky vo viac ako 75 krajinách. Tieto pobočky tvoria 
globálnu sieť závodov na spracovanie plastu.
Svetový koncern ponúka riešenia z vysoko kvalitných PVC systémov pre okná a dvere,
obklady fasád a strechy, interiérové a záhradné konštrukcie. Pod krídlami silného
materského koncernu a s viac ako 50 rokmi skúseností v odbore sa mohla spoločnosť
Inoutic vyvinúť na popredného európskeho výrobcu v oblasti plastových okenných
profi lov. Spoločnosť pokrýva celý reťazec tvorby hodnôt – od návrhu cez vývoj až po 
extrudovanie a fi nálnu povrchovú úpravu. Jej cieľom je prepájať vnútornú a vonkajšiu 
stranu budov akéhokoľvek typu pomocou technicky precíznych produktov. Spoločnosť 
Inoutic vyvíja produkty, ktoré nastavujú mierku ostatným – z hľadiska kvality, funkčnosti 
aj spoľahlivosti.
Teší nás, že ste sa rozhodli pre okenné profi ly Inoutic. Vaše komentáre, želania a podnety 
nás veľmi zaujímajú.
Píšte nám na: info@inoutic.sk
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KONCEPCE RECYKLACE / SPOLOČNOSŤ INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM
INICIATÍVY REWINDO, KTORÁ ZDRUŽUJE POPREDNÝCH NEMECKÝCH VÝROBCOV
PLASTOVÝCH PROFILOV, NA PODPORU RECYKLÁCIE
PLASTOVÝCH OKIEN.

Rozmanitosť vyhotovenia / Posuvnými systémami Inoutic môžete vytvárať prechody
medzi interiérom a exteriérom svojho domu úplne podľa svojich prianí a potrieb. 
Každý variant spája jednoduchú ovládateľnosť s maximálnym komfortom bývania, 
pričom každý je kompatibilný so všetkými profi lovými systémami Inoutic.
Individuálne nároky na dizajn možno realizovať pôsobivo širokým spektrom farieb.

Zhrňovacie posuvné dvere
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Zdvižno-posuvný systém – veľké presklené plochy a stabilita

Obzvlášť veľké presklené plochy možno otvoriť zdvižno-posuvnými 
dverami bez toho, aby sme prišli o komfort plochého prahu. S minimom 
vynaloženej sily možno posúvať až štyri prvky krídla a otvoriť tak cestu 
von, a to bez prahu a s nádherným výhľadom. Veľmi dobré izolačné 
parametre zvyšujú energetickú účinnosť a vo variante s diaľkovým 
motorovým ovládaním umožňujú jednoduchú manipuláciu.

Sklopno-posuvný systém – fl exibilný a tesný

Tento systém s dvomi až štyrmi prvkami sa ideálne hodí na menšie 
inštalácie a prestavby so štandardnými profi lmi Inoutic. Vyznačuje sa 
vynikajúcou tesnosťou aj pri náporovom daždi, znamenitými hodnotami 
tepelnej a zvukovej izolácie a ľahkou ovládateľnosťou. Vďaka 
dodatočným opatreniam možno ľahko zabezpečiť zvýšenú ochranu 
proti vniknutiu. Krídla, ktoré sú posuvné v úrovni okna, sa môžu 
samostatne sklápať.

Zhrňovací posuvný systém – elegantný a ľahký

Pomocou tohto systému možno úplne otvoriť rad okien bez toho, aby 
pevné okenné krídlo alebo stredový stĺpik bránili vo výhľade alebo 
východe von. Jednotlivé prvky dverí sa iba zhrnú do tvaru harmoniky
a odsunú sa na bok. Jednotlivé krídla možno otvoriť špeciálnymi 
uzatváracími plechmi a zhrňovacie posuvné dvere možno upevniť pri 
akomkoľvek čiastočnom otvorení.

Sklopno-posuvný systémPosuvné dvere

Posuvné systémy Inoutic – rozšírenie interiéru smerom von / Posuvné systémy
Inoutic umožňujú realizovať veľké okenné plochy, ktoré otvárajú interiéry, ponúkajú
bezpečnosť a maximálnu ochranu proti poveternostným vplyvom. Vďaka vyspelej 
technike a kvalitnému materiálu sú tieto špičkové výrobky súčasťou
architektúry budúcnosti.
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