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VALEDO ICS
Valedo ICS este sistemul glisant de închidere 
cu geam termopan care vă oferă posibilitatea 
de a vă transforma balconul într-un spațiu de 
care vă puteți bucura confortabil chiar și în 
mijlocul iernii.

TEMPERATURĂ 
CONFORTABILĂ
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SISTEM ETANȘ

BALCON PROTEJAT 
& CONFORTABIL
Sistemul Valedo ICS este un sistem modern 
de închidere a balconului cu geam termopan 
ce asigură o performanță termică remarcabilă, 
acționând ca o barieră în care aerul din interior 
este menținut la o temperatură optimă.
Transformați-vă balconul cu ajutorul unui 
sistem de glisare modern și elegant, care vă 
permite să glisați panourile până la capăt, 
parcându-le într-un grup care poate fi blocat 
în siguranță. 
Valedo ICS permite luminii naturale să inunde 
balconul, iar designul său minimalist și unic 
conferă o notă modernă fațadei clădirii.
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Designul atent al sistemului 
maximizează izolația ter-
mică, temperatura interioară 
rămâne constantă și trans-
formă balconul într-un spațiu 
confortabil pe care îl puteți 
folosi pe tot parcursul anului. 
Geamul termopan asigură un 
avantaj semnificativ în ceea 
ce privește eficiența energet-
ică.

GLISARE ÎN
TOTALITATE
Panourile de sticlă glisează în 
totalitate și pliază în capete 
eliberând spațiul în totalitate, 
oferindu-vă posibilitatea de a 
vă transforma în mod creativ 
balconul într-un spațiu de 
locuit aerisit, plin de lumină 
naturală.  
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PROFIL
DRENARE CONDENS

GEAM
TERMOPAN

Designul inteligent al sistemului are prevăzut 
un canal de scurgere a apei care este complet 
integrat în profilul inferior de aluminiu. Aces-
ta este rolul de a evacua în exterior condensul 
format pe sticla sistemului. Astfel, nivelul de 
umezeală din balcon se va menține la un nivel 
scăzut.

Sistemul Valedo ICS folosește geam termo-
pan cu sticlă securizată. Mai mult, folosim o 
foaie de sticlă float pe exterior și una de low-e 
pe interiorul sticlei, lucru ce îi conferă sistemu-
lui Valedo ICS o eficiență  termică bună iar 
aerul din interior este menținut la o tempera-
tură optimă. Mai mult, sistemul acționează ca 
un tampon fonic, reducând zgomotul străzii.
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SISTEM 
ETANȘ

 Sistemul este proiectat să fie etanș dar 
să asigure vizibilitatea maximă la exterior, 

păstrându-vă spațiul protejat. Banda mag-
netică folosită între panouri este concepută 

să asigure etanșare eficientă.

SISTEM CU GEAM 
TERMOPAN
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REZISTENT LA 
IMPACTLUMINĂ 

NATURALĂ
Profilele robuste din aluminiu sunt proiec-
tate să aibă cea mai mică lațime posibilă, de 
doar 50 mm, pentru a maximiza priveliștea 
și a permite pătrunderea luminii naturale în 
interiorul balconului.
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PROFIL
COMPENSATOR

PROFIL ETANȘARE
LA PERETE
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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Pentru un montaj impecabil chiar și în bal-
coane în care există diferențe de nivel, am 
proiectat profilul compensator care poate 
acoperi o diferență de până la 22 mm sus-jos. 
Profilul inteligent din aluminiu se află 
poziționat atât pe profilul superior, cât și pe 
cel inferior, și permite obținerea unei potriviri 
perfecte chiar și în cazurile în care suprafața 
nu este complet dreaptă.
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Înălțime maximă 
sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate 
sistem

atât în partea superioară, cât și în 
partea inferioară

Variante sticlă
Sticlă securizată termopan 30 
mm:
• 6/18/6
• 4/20/6

Role glisante

• în partea superioară a pa-
noului: 2 role din duralumin-
iu învelite în teflon cu câte 2 
rulmenți per rolă

• în partea inferioară a panou-
lui: 2 role din duraluminiu în-
velite în teflon cu câte 2 rul-
menți per rolă

Culori sticlă sticlă securizată termopan clară

Culoare accesorii • negru
• gri

Opțional
• se pot face decupaje în sticlă 

pentru evacuare centrală sau 
hotă

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ 
*dimensiunile sunt exprimate în mm
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CULORI STANDARD PROFILE* 

RAL9003

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 45 mm

Etanșare

• etanșare între panouri cu bandă magnetică și capace in-
terconectate

• etanșare între panouri și șina de glisare cu perie cu in-
serție de plastic 

• etanșare între prof ile și spațiul de montaj cu bandă pre-
comprimată hidrofugă

• etanșare la perete cu prof il vertical

Dimensiune bandă magnetică lățime: 8 mm

PANOU 
DESCHIDERE

600 - 750 mm

*Pe comandă specială, profilele 
se pot vopsi în orice culoare RAL!

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

PANOU
GLISANT

600 - 750 mm

50 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină superioară de glisare Aluminiu extrudat

Capac intermediar Material plastic ABS

Bandă magnetică Material compozit

Prof il vertical Aluminiu extrudat

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Prof il compensator Aluminiu extrudat

Șină inferioară Aluminiu extrudat

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Braț deschidere Material plastic ABS

Sistem parcare Material plastic ABS

Zăvor Material plastic ABS

Mâner rotativ Material plastic ABS

Profil vertical Aluminiu extrudat

Set gaură pivot ABS și aluminiu

Stopper Material plastic ABS

Măscuță Material plastic ABS

Rolă glisantă cu blocaj Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -

Rolă glisantă Duraluminiu + rulmenți înveliți în teflon -
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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


