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Valedo BKS-T

   Pentru Inchiderea Teraselor,  Valedo Systems® a reproiectat  s ina 

infer ioara s i  componentele s istemului   pentru a scoate pe piata un sis-

tem gl isant nou dedicat  teraselor la parter,  acolo unde se cere ca s ina 

infer ioara sa nu const i tu ie un obstacol

Inchide-t i  terasa cu un sistem ce pune accent pe design si 

functionalitate,  cu banda magnetica si  prag de trecere
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Proiectat pentru Terase

Prin utilizarea sistemului Valedo BKS-T 
pentru inchiderea teraselor obtii un spațiu 
cu multa lumină naturală și aer curat.
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Design modern

• Valedo BKS-T proiectat pentru 
exterior , este un sistem glisant 
funcțional în orice anotimp

•   Panourile de sticlă glisează și 
pivotează în capete eliberând 
spațiul în totalitate 

• Sistemul poate glisa și pe colțu-
ri indiferent de unghiul format

 Spati i  exterioare deschise, 

l ibere? Sau spati i  protejate de 

intemperi i?
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Robust si Practic

   Sina super ioara pentru Valedo BKS-T are un singur 

canal  de gl isare,  iar  fe lu l  in care sunt proiectate rolele 

cu rulment i  d in partea super ioara permit  panour i le de 

st ic la sa coteasca si  pe col tur i  indi ferent de unghiul 

format.

  Prof i le le de aluminiu sunt vopsi te in camp 

electrostat ic.  Daca cele 4 culor i  standard nu se potr ivesc 

cu aspectul  arhi tectural  a l  terasei ,  putem vopsi  in or ice 

al ta culoare in cod RAL 

Toate panouri le de sticla gl iseaza prin 2 sine, o sina 

in partea superioara si  o sina rotunjita in partea in-

ferioara

9003 9006 7024 8017
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Prag de Trecere

  Sina infer ioara de ghidare a fost 

reproiectata in asa fel  incat sa nu 

formeze un obstacol  .

Kit usa de acces

Pe primul panou se poate monta o 

clanță cu butuc astfel panoul poate fi folosit 

exact ca o ușa normală

Etansare magnetica
Daca alegi  un s istem de inchider i 

terase ce e alcatui t  d in 95% st ic la, 

de ce sa nu te bucur i  de t ransparen-

ta maxima?
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Valedo BKS-T

   Design-ul robust a sistemului face din Valedo BKS-T o solutie 

pretabila oricaror t ipuri  de suprafete vitrate

 Dimensiuni:
• 60-70 cm lățime/panou
• 3m înalțime maximă
• Lungime nelimitată
•  Glisează și pe colțuri

Caracteristici:
• Sticlă securizată
• Izolare fonică - 30db
• Transfer termic 5.4 m2k
• Sticlă de 8mm sau 10mm
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Proiectat pentru 

Balcoane

• Fără profile verticale
• Deschidere completă a spațiului vitrat
• Aspectul arhitectural al clădirii              

neschimbat
• Sticlă securizată de 8mm sau de 10mm
• Glisare și pe colțuri sau forme rotunjite

   Castiga un aspect arhitectural

imbunatatit  prin inchiderea 

balconului cu sticla gl isanta si  pune 

accent si  pe solutia practica de a de-

schide balconul in total i tate pe t impul 

veri i
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Valedo BKS

  Etansam intre panour i  cu banda magnet ica l ip i ta 

de cantul  st ic le i  s i  am el iminat chederele PVC ce se 

uscau in t imp si  se spargeau.

  Per i i le de etansare intre s inele de gl isare s i 

partea mobi la,  sunt montate pe partea mobi la,  ast-

fe l  nu vor ramane vulnerabi le cand panour i le sunt 

parcate

  Panour i le de st ic la pentru s istemul Valedo BKS 

gl iseaza pe 4 role,  f iecare rola cu cate 2 rulment i 

invel i t i  in tef lon pentru atenuarea zgomotului , 

facand gl isarea panour i lor  foarte usoara s i  rezis-

tenta in t imp

Eleganta-Fiabil i tate

Un sistem practic

  Prof i le le de aluminiu sunt vopsi te in camp electrostat ic.  Daca 

cele 4 culor i  standard nu se potr ivesc cu aspectul  arhi tectural 

a l  c ladir i i  sau al  balconului ,  putem vopsi  in or ice al ta culoare 

in cod RAL 

9003 9006 7024 8017
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Gliseaza si elibereaza

       Parcarea pe t impul ver i i  a panour i lor  pentru

el iberarea in total i tate a balconului  sau gl isarea in 

t impul  ierni i  pentru a proteja balconul  de intemperi i 

face ca sistemul gl isant Valedo sa f ie o solut ie 

pract ica pentru balconul  tau

    Valedo BKS este proiectat  sa reziste la vant puter-

nic s i  poate f i  fo losi t  indi ferent de etajul  la care se 

af la balconul
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Imbinare pe colturi

   Fara nic iun panou f ix,  fara nic iun prof i l  vert ical , 

Sistemul Valedo BKS permite gl isarea panour i lor  de 

st ic la chiar s i  pe col tur i
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 Dimensiuni:
• 60-70 cm lățime/panou
• 3m înalțime maximă
• Lungime nelimitată
•  Glisează și pe colțuri

Etanșare magnetică- Design ireproșabil
Banda magnetică pentru etanșare între pa-

nourile de sticlă oferă transparență și un rezultat 
uimitor

Etanșeitate ridicată
Capacele de pe profilele de aluminiu au 3 ruperi 

pentru un plus la etanșare

Etanșare cu peretele
Profilul vertical pentru etanșare cu peretele 

permite instalarea unui cheder pentru un plus de 
etanseitate
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Caracteristici:
• Sticlă securizată
• Izolare fonică - 30db
• Transfer termic 5.4 m2k
• Sticlă de 8mm sau 10mm

Glisare  ușoară  a panourilor
Fiecare panou de sticlă glisează cu ajutorul 

celor 4 role, fiecare rolă are câte 2 rulmenți 
înveliți in teflon pentru atenuarea zgomotului 
de glisare

Blocaj al panourilor pivotate
La pivotare,  panourile de sticlă pot fi blocate      

individual asigurându-le împotriva vântului 

Profil de preluare a condensului
Sub sina de glisare a sistemului se monteaza 

un profil de colectare a condensului cu rol de 
ajustare a diferentei de nivel, atat pentru sina 
inferioara cat si pentru cea superioara
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Side By Side Sliding

    Sistemul Valedo Sl id ing  cul i -
seaza pe o s ina infer ioara cu 5 
canale ,  panour i le de st ic la
cul isante t rec unul  pe langa 
al tu l :

Cul iseaza pe sina infer ioara

Panouri le se parchează unul  pe 
langa al tu l
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     Valedo Sl id ing are panour i le din st ic la 

interconectate ast fe l  cand se gl iseaza pr imul 

panou, acesta va t race urmatoarele panour i 

dupa el  pana ce inchiderea va f i  completa

Gliseaza toate panouri le dintr-o

 singura miscare

Valedo Sliding

 Dimensiuni:
• 60-100 cm lățime/panou
• 3m înalțime maximă
• 10 m Lungime 

Caracteristici:
• Sticlă securizată
• Izolare fonică - 30db
• Sticlă de 10mm
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Gliseaza toate panourile dintr-o miscare

Șină inferioară de trecere
 Sina inferioara este astfel proiectata sa nu 
formeze un obstacol 

• 1 cm inăltime
• Nu necesită îngropare

10 m Lungime
Inchide o suprafata de pana in 10 m lungime 

folosind 10 panouri de sticlă pe o singură șină 
de glisare si gliseaza 5 intr-o parte si 5 in partea 
opusa
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Etansare maxima

Perie de etanșare
    Pentru ca panourile de sticla culiseaza unul 
pe langa altul,  sistemul glisant Valedo Sliding 
foloseste perii de etansare intre panourile de 
sticla
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Valedo ShowCase

   Sistemul Valedo ShowCase gl iseaza pe o s ingura s ina de gl isare 

montata in partea super ioara.  Podeaua ramane complet  l ibera fara 

absolut  n ic iun prof i l

    Parcarea panour i lor  de st ic lă se face pe 2 ș ine paralele cu ghidare 

curbată pentru o acț ionare mai ușoară .  Dator i ta designului  ș inei  supe -

r ioare ș i  a s istemului  de parcare,  Valedo ShowCase  permite mascarea 

șinei  super ioare in tavan, ast fe l  atunci  când st ic la e parcata nu rămâne 

nimic v iz ib i l .

Glisează panouri le iar spațiul  rămâne total  l iber 
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FlexSpace pentru birouri si spatii comerciale

Blocaj in podea
Asigură fiecare panou în po-
dea pentru un plus de rezis-
tență, folosind zavoarele de 
blocare ale sistemului

Imbinare si pe colturi

Fără șină inferioară
Sistemul Valedo ShowCase 

nu folosește șină inferioară, 
podeaua ramane total libera

Sistem de parcare
Parcarea panourilor de sticlă 

se face pe 2 șine paralele 
cu ghidare curbată pentru o 
acționare ușoară

 Dimensiuni:
• 75-120 cm lățime/panou
• 4 m înalțime maximă
• Lungime nelimitata

Caracteristici:
• Sticlă securizată
• Izolare fonică - 30db
• Sticlă de 10mm
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VertiGlass 

SingleMotion

Valedo Vert iGlass SingleMot ion 

este pract ic o balustrada de st ic la 

de sine statatoare( fara sa f ie mon-

tata cu pr indere de stalpi)  care se 

poate ext inde pe inal t ime devenind 

un perete de st ic la ant ivant

VertiGlass

DoubleMotion

Valedo Vert iGlass DoubleMot ion se 

monteaza intre stalpi i  teraselor sau 

a balcoanelor,  poate f i  o balustrada 

de st ic la fara mana curenta s i  se 

poate t ransforma intr-un perete de 

st ic la.  Intre cele 2 panour i  de st ic la 

se monteaza un cheder PVC

VertiGlass 

TripleMotion

Valedo Tr ip leMot ion se monteaza 

intre stalpi i  terasei  sau a balcoane-

lor  s i  se comporta ca un sistem 

automat izat  de inchidere cu st ic la. 

Fiecare din cele 3 panour i  cu st i -

c la are prof i le de aluminiu pentru a 

asigura etansei tatea.

160 cm lungime/sistem
190 cm inaltime 
2 Panori de sticla 
Sticla de 10 mm

300 cm lungime/sistem
300  cm inaltime 
2 Panouri de sticla 
Sticla de 10 mm

300 cm lungime/sistem
300  cm inaltime 
3 Panouri de sticla 
Sticla de 8 mm
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Valedo VertiGlass

  Sistemul Valedo Vert iGlass 

este un perete ant ivant din 

st ic la retractabi l !  Dar totoda-

ta poate f i  s i  o balustrada de 

st ic la !  Valedo Vert iGlass se 

comporta ca o balustrada de 

st ic la cand panour i le de st ic la  

sunt deschise sau ca un perete 

ant ivant cand  se inchid

  Act ionare motor izata

  Transformarea spat iu lu i

  Controlul  volumului  de aer

  Balustrada sau perete din 

sticla?

Sisteme Automatizate 
cu Sticla 
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