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REZISTENT LA 
VÂNT

VALEDO BKS-T
Special conceput pentru închideri de terase, 
sistemul Valedo BKS-T oferă o priveliște ne-
marginită asupra naturii și cantitate maximă 
de lumină naturală.
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SISTEM ETANȘ

SISTEM MODERN & 
ESTETIC
Valedo BKS-T este conceput pentru a vă oferi 
o priveliște nelimitată, pentru a vă simțiți în 
plin contact cu natura, în timp ce savurați 
senzația de libertate și aer proaspăt. Sistemul 
oferă flexibilitate maximă și posibilitatea de a 
folosi terasa tot timpul anului. Puteți alege să 
folosiți terasa complet deschisă, bucurându-vă 
de aerul curat, sau, atunci când vremea este 
nefavorabilă, să alegeți o terasă protejată de 
intemperii.
Sistemul Valedo BKS-T este o soluție modernă, 
estetică și fiabilă pentru închiderea terasei.
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ETANȘARE
MAGNETICĂ
Banda magnetică - inovație 
introdusă pe piață de către 
Valedo Systems - este folosită 
între panouri, este concepută 
să asigure etanșare dar, în 
același timp, să mențină 
vizibilitatea și să mențină 
spațiul protejat de intemperii.

PRAG DE 
TRECERE
Șina inferioară a fost gândită 
drept un prag de trecere. 
Special proiectată pentru 
terasele aflate la parter și cu 
un design rotunjit, aceasta 
are o înălțime de numai 2 cm, 
astfel încât nu va constitui un 
obstacol pentru copii.
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PROFIL
DE TRECERE

PROFIL
COMPENSATOR

Șina inferioară are un design rotunjit, fără 
colțuri și muchii ascuțite, și o înălțime de nu-
mai 2 cm. Această șină a fost gândită drept un 
prag de trecere ce nu va deveni un obstacol în 
calea copiilor sau a vârstnicilor. 
Șina are canale speciale pentru colectarea 
condensului format pe panourile din sticlă iar 
periile instalate pe profilele sistemului oferă 
siguranță împotriva infiltrațiilor.

Pentru un montaj impecabil chiar și în spații 
în care există diferențe de nivel, am proiectat 
profilul compensator.
Profilul inteligent din aluminiu ajută la echil-
ibrarea diferenței de nivel dintre sistem și su-
prafața de montare și permite obținerea unei 
potriviri perfecte chiar și în cazurile în care su-
prafața nu este complet dreaptă.
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GLISARE ÎN
TOTALITATE

Panourile de sticlă glisează și pivotează în 
capete eliberând spațiul în totalitate. Sis-

temul este proiectat pentru a glisa chiar și pe 
colțuri, indiferent de unghiul format și sis-

temul de blocare al panourilor le va imobiliza 
atunci când sunt parcate.

REZISTENT LA 
IMPACT
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TRANSPARENȚĂ 
MAXIMĂ
Tot ceea ce vedeți este sticlă! Folosind 
etanșarea cu bandă magnetică între pan-
ourile de sticlă și doar un profil al șinei in-
ferioare și superioare, fără profile verticale, 
Valedo BKS-T vă oferă plăcerea luminii natu-
rale și a spațiului deschis.

STICLĂ
SECURIZATĂ
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BANDĂ
MAGNETICĂ

PROFIL ETANȘARE
LA PERETE

Etanșarea între panourile de sticlă este asig-
urată de către banda magnetică - inovație 
Valedo Systems. Sistemul de etanșare cu 
benzi magnetice asigură o etanșare ridicată 
iar banda este concepută pentru a avea o 
grosime de numai 6 mm. Banda magnetică 
nu își pierde proprietățile în timp, nu este 
afectată de razele UV, nu devine casantă și nu 
își va schimba culoarea.

Indiferent de materialul din care este realizat 
peretele, profilul de etanșare garantează o in-
stalare facilă.
De asemenea, profilul are incorporat elemente 
suplimentare care asigură etanșarea; garnitu-
ra specială se fixează pe panoul de sticlă și nu 
permite pătrunderea infiltrațiilor.
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Înălțime maximă sistem 2600 mm - recomandat
2800 mm - maxim acceptat

Grosime sticlă înălțimi < 2000 mm - 8 mm
înălțimi > 2000 mm - 10 mm

Role glisante 4 role din aluminiu învelite 
în teflon per panou  

Culori sticlă
• sticlă securizată clară
• sticlă securizată matelux
• sticlă securizată fumurie
• sticlă securizată gri

Culoare accesorii • negru
• gri

Opțional

• se pot face decupaje în 
sticlă pentru evacuare 
centrală sau hotă

• primul panou se poate 
folosi drept ușă prin 
alegerea unui kit cu 
clanță cu butuc și cheie

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX FUMURIE GRI

*dimensiunile sunt exprimate în mm
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CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003 RAL9006

RAL7016 RAL8017

Lățime recomandată
panou sticlă

600 - 750 mm

Lungime maximă secțiune 13000 mm

Număr maxim   panouri ac-
ceptat pe secțiune

maximum 20 panouri: 10 panouri stânga,  10 panouri dreapta

Număr panouri parcate în 
sens

10 panouri - recomandat
12 panouri - maxim acceptat (lațime panou  > 650 mm)

Dimensiuni panou parcat 40 mm

Etanșare
• etanșare între panouri cu bandă magetică, etanșare 

suplimentară cu perii și capace interconectate
• sistemul poate glisa și pe colțuri, etanșarea panourilor pe 

colț se realizează cu bandă magnetică 90
o

Dimensiune bandă magnetică lățime: 6 mm

PANOU CU CLANȚĂ

Panou glisant + 270 mm

PANOU GLISANT 
CU CONTRA-

PLACĂ

600 - 750 mm

PANOU GLISANT

600 - 750 mm

PANOU GLISANT

600 - 750 mm

PANOU 
DESCHIDERE

600 - 750 mm

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină superioară de glisare Aluminiu extrudat

Capace intermediare Material plastic ABS

Bandă magnetică Material compozit

Set clanță cu cheie Aluminiu eloxat aluminiu eloxat

Contraplacă clanță Aluminiu eloxat aluminiu eloxat

Prof il vertical Aluminiu extrudat

Șină inferioară / Prag de trecere Aluminiu extrudat

LEGENDĂ
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RAL7016 RAL8017 RAL9003 RAL9006
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Stopper Material plastic ABS

Braț deschidere Material plastic ABS

Sistem parcare Material plastic ABS

Zăvor Material plastic ABS

Rolă glisantă cu blocaj Aluminiu învelit în teflon -

Rolă glisantă Aluminiu învelit în teflon -

Mâner rotativ Material plastic ABS

Set gaură pivot ABS și aluminiu

Zăvor aplicat Material plastic ABS

Mascuță Material plastic ABS
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RAL9005 RAL9006
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Email :  contact@valedo.ro

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București
Telefon :  0314379882

VALEDO SYSTEMS

Website :  www.valedo.ro


