26 nepremagljivih prednosti brezokvirnega
drsnega zastekljevanja pred konkurenco

MN steklo d.o.o. je proizvodno in inovativno podjetje.

Proizvodi
Ponujamo vam širok nabor proizvodov

Drsni sistemi zastekljevanja
PIVOT
Izboljšan drsni sistem zastekljevanja.

PIVOTmini
Izboljšan sistem z najnižjjim spodnjim profilom na trgu, velikost
samo 22 mm. Idealno za notranje prostore.

Večtirni sistem

SLIDE sistem
Neomejene možnosti za zasteklitev.

SLIDE mini sistem
Večtirni sistem z najnižjim spodnjim
profilom
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Kazalo vsebine:
A) Zanesljivost
1

Žlebasti profili vzdolž celotnega sistema

2

Pokrov spodnjega dela

3

Najširše prilagajanje na trgu

4

Večji in odpornejši izravnalni vijaki

5

100% stabilen in varen sistem

6

Kovinsko spodnje vodilo

7

Pet pritrdilnih elementov na zadnji plošči

B) Prilagodljivost

8

Stranska ključavnica

9

Samo ena vrsta kapic

10

Pivot mini

11

Novo držalo za ploščo
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12

Magnetni trakovi

13

Trojna krtača

14

Spodnje vodilo iz nerjavečega jekla

15

Izravnalni vijak ne gre skozi izravnalni tir; slepa
matica

C) Združljivost

16

Hitre spremembe a brez dodatnih težav

D) Lažje za namestitev

17

Hitrejša montaža

18

Najbolj primereno za vgradnjo v tla

19

Hitra in enostavna namestitev vrat

20

Brez vibracij
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E) Lažja proizvodnja

21

Enostavna in hitra obdelava

22

Večja prilagodljivost brez tveganja napak

23

Lepljeno steklo; popolna rešitev

24

Najmodernejša tehnologija

F) Najboljši ERP

25

100% intuitiven in enostaven za uporabo

26

Vsi procesi v eni programski opremi
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A) Zanesljivost, 7 izboljšav

1

Žlebasti profili
▶Oprema se prilega
območju profila, kjer
utori izboljšajo varnost in
zanesljivost pri pritrditvi

Dolžinski utori v
profilnih ploščah

Prečni utori

2

Boljše
pritrjevanje,
večja varnost

✓

Pokrov
▶ Prilega se po celotni
dolžini proge. Za razliko
od drugih sistemov ne
potrebuje vijakov

x

✓

Konkurenca

↕38mm

3

Najširša
prilagoditev
na trgu

▶ Do 38 mm na profil (skupaj 76 mm).

↕38mm

6

4

Večji in odpornejši izravnalni vijaki
▶ Zaradi sistema TORX 30 se izognete vijačnim
vijakom. Podpira tudi večji TORX
▶ Komponente so lažje dostopne..

▶ Za namestitev izravnalnih vijakov ni potrebno
razstaviti vrat
▶ Vsak obrat je enak 1 mm izravnave navzgor ali navzdol.

5

100% stabilen in varen sistem
▶ Izravnalni vijaki ležijo na celotni širini
izravnalne poti.
▶ To prepreči, da se steza upogne
zaradi teže zloženih stekel

✓

▶ Stik med obračalnim mehanizmom
in stružnimi vodili doseže kar 8,5 mm
za razliko od konkurence, ki doseže le
1,5 mm.

x

▶ Lažje izravnavanje inštalaterja in s
tem večja varnost.

Competitor

✓

▶ Vrata so vgrajena globje kot pri
konkurenci

Contact area

▶ Sistem je varnejši in monterju
omogoča več nastavitev.

area
x Contact
(competitor)

✓
Depth
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x Depth (competitor)

6

Kovinsko spodnje vodilo
▶ Kovinski spodnji vodnik v nasprotju s plastičnimi vodili pri
konkurentih.
▶ Ne zvija se, ne striže in ne premika. Preprečuje nezgode in
potrebe po vzdrževanju.

7

Pet pritrdilnih elementov na zadnjem panelu
▶ Izboljšana varnost pri močnih sunkih vetra.

B) Prilagodljivost, 8 izboljšav

8

Stranska ključavnica
▶ Odpornejša oprema iz nerjavečega jekla.

9

Samo ena vrsta pokrovčkov
▶ Enaki pokrovčki za profile 8, 10 in 12 mm.
▶ Na zalogi vam ni treba hraniti razlicnih pokrovčkov.

10

PIVOTmini

Pivot mini
▶ Najnižji spodnji prag na trgu. Le 22 mm.
▶ Idealno za ravne površine

22 mm
8

11

Novo držalo
▶ Ko se ne uporablja je
pospravljena na
notranji strani

12

Magnetni trakovi

▶ Tesnilni trakovi za še boljšo izolacijo
pred vetrom in dežjem.

13

Trojna krtača

▶ Še boljša izolacija pred vetrom in
vodo

14

Kovinski spodnje vodilo iz nerjavečega jekla
▶ Njegova namestitev v utor drsne površine olajša izhod
spodnjega vodila.

▶ Kos je izdelan iz nerjavečega jekla medtem ko
ima konkurenca večinoma plastiko.

9

15

Nov izravnalni vijakki ne boš šel skozi; slepa
matica
▶ ▶ Izravnave ni treba vrtati

▶ 12 mm izravnave

C) Združljivost

16

Hitra sprememba brez dodatnih težav
▶ Vse komponente so 100% združljive z drugimi sistemi na trgu.
▶ Kadarkoli lahko z vašega drsnega sistema preklopite na naš sistem.
▶ Rešite se stalnih problemov in servisov.

100% združljiv

nezdružljivo

x

✓

10

konkurenca

D) Lažje za namestitev , 4 izboljšave
17

Namestitev pol hitreje
▶ Postopek namestitve je 50% hitrejši kot
pridrugi sistemi brez okvirja za zasteklitev.
▶ Vgradnja vrat je enostavnejša
▶ Vgradni elementi so hitreje vgrajeni, kajti so
narejeni po meri
▶ Izravnava se izvede spodaj pri sistemu

18

Najboljši sistem za montažo
v tla
▶ Enostavno montiranje
▶ Okovje in vijaki so lahko dostopni
▶ Namestitve je mogoče tudi brez vrat

▶ Novi spodnji pokrov (za manj
umazanije v utorih)

19

Hitra in enostavna namestitev vrat
▶ Okovja ni potreba razstavljati, zato je
produktivnost še boljša
▶ Preprečuje nevarnost zvitja vijakov.
▶ Manj vrtanja in s tem manj možnosti lukenj in puščanja
skozi njih.

11

20

Brez vibracij
▶ Vse dizajnirano do podtankosti s tem ni
vibracij in hrupa.

E) Lažja izdelava , 4 izboljšave

21

Enostavna in hitra obdelava
▶ Proizvodnji čas se zmanjša za 50%. Kajti je veliko manj
rezanja različnih delov.

▶ Potrebujemo samo dva svedra(7 mm in 13 mm), za
spodnji element.

▶ Vse je enostavnejše in odpornejše

22
▶Proga je simetrična. V primeru napake lahko profile uporabimo
na drugi strani

12

23

Lepljeno steklo; popolna rešitev
▶ Pri steklu ne potrebujemo nobenih vijakov
▶ Ni razloga za skrb za razbitje stekla .
▶ Steklo je cenejše, kar pomeni prihranek denarja.
▶ Namesti se lahko tudi kaljeno ali blindirano steklo.

x

24

✓

Najsodobnejša montažna klop
▶ Dovršena in izpopolnjena za montažo drsnega sistema.
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F) Najboljši ERP

25

100% intuitiven in enostaven za uporabo

26

Vsi procesi v eni programski opremi
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