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VALEDO
MOTIONGLASS
Sistemul Valedo MOTIONGLASS este un 
sistem complet automat, un perete din sticlă 
cu 3 panouri ce parchează pe podea și se 
transformă în balustradă.

STICLĂ 
SECURIZATĂ
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SISTEM COMPLET 
AUTOMAT
Fie că este vorba de o reședință privată sau  
de localuri sau spații comerciale, Valedo MO-
TIONGLASS vă permite să maximizați fluxul 
de lumină naturală în spațiul dvs., oferindu-vă 
vederi panoramice minunate. Cu o simplă 
apăsare de buton, motorul puternic se pune în 
funcțiune, acționează cele 3 panouri de sticlă și 
transformă terasa sau balconul dintr-un spațiu 
închis într-un spațiu deschis protejat de o bal-
ustradă de sticlă. 
Sistemul Valedo MOTIONGLASS vă oferă sigu-
ranță, confortul tehnologiei și un suflu de stil 
modern.
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SISTEM
INOVATOR
Motorul puternic al sistemu-
lui Valedo MOTIONGLASS 
vă oferă posibilitatea de a 
opri procesul în orice poziție 
preferați, permițându-vă 
astfel să ventilați spațiul fără 
a deschide toate panourile de 
sticlă iar sistemul special de 
scripete cu curea asigură o 
funcționare lină a panourilor.

SIGURANȚĂ 
& FIABILITATE
Sistemul Valedo MO-
TIONGLASS a fost conceput 
pentru a asigura un nivel 
crescut de siguranță locului 
în care este amplasat. Cadrul 
din aluminiu este proiectat să 
preia greutatea panourilor de 
sticlă, iar acestea sunt asig-
urate pe poziție cu ajutorul 
sistemului de blocare.

SISTEM COMPLET 
AUTOMAT
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ACȚIONARE
AUTOMATĂ

MÂNĂ CURENTĂ
UNITARĂ

Cu un motor precis și puternic, Valedo MO-
TIONGLASS este un sistem inovator de sticlă 
controlat cu ajutorul unei telecomenzi, iar 
sistemul special de scripete cu curea asigură 
o funcționare lină și fără vibrații a panourilor.
Mai mult, sistemul automat poate opri oricând 
procesul secvențial de deschidere / închidere 
al panourilor astfel încât puteți folosi spațiul 
așa cum preferați.

Cadrul robust din aluminiu este special con-
ceput pentru a susține greutatea panourilor 
de sticlă și a le ghida mișcarea ascendentă sau 
descendentă.
Mai mult, atunci când acestea sunt parcate pe 
podea, panourile de sticlă sunt acoperite de 
o mână curentă din aluminiu, transformând, 
astfel, sistemul Valedo MOTIONGLASS într-o 
balustradă confortabilă și sigură.
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CURĂȚARE 
UȘOARĂ

Sistemul inteligent proiectat de sticlă rabat-
abilă permite o curățare sigură din interiorul 
terasei sau balconului. Panourile de sticlă se 

rabatează în interior iar acestea se pot curăța 
cu ușurință și în siguranță. 

REZISTENT LA 
IMPACT
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TEHNOLOGIE &
DESIGN MODERN
Mulțumită utilizării unui număr minim de 
panouri orizontale, Valedo MOTIONGLASS 
vă permite să maximizați fluxul de lumină 
naturală, oferindu-vă vederi panoramice 
minunate iar estetica elegantă a sistemu-
lui va duce un suflu de stil modern în orice 
spațiu în care acesta este amplasat.

UȘOR DE
CURĂȚAT
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PROFILE
ALUMINIU

SISTEM
RABATABIL

Etanșarea între panourile de sticlă este asig-
urată de către profilele robuste din alumin-
iu. Sistemul automat de sticlă Valedo MO-
TIONGLASS este montat între stâlpii terasei 
sau balconului, și are ghidaje laterale etanșe 
standard. Deoarece sistemul este etanș, aceas-
ta poate fi folosit drept un perete de protecție 
împotriva vântului.

Sistemul Valedo MOTIONGLASS este proiec-
tat pentru a se putea curăța în siguranță, direct 
din interiorul terasei sau a balconului. Sistemul 
integrat se rabatează în interior iar panourile 
de sticlă se pot curăța cu ușurință, acest lucru 
fiind de un real folos în cazul în care sistemul 
Valedo MOTIONGLASS este instalat pe balcon 
sau pe terase aflate la înălțime.
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Înălțime maximă sistem 3000 mm - maxim acceptat

Grosime sticlă sticlă securizată 8 mm

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

Culoare accesorii negru

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 sistem 3000 mm

Lățime maximă panou sistem 4000 mm

Număr panouri acceptat per sistem maximum 3 panouri

Lățime prof il lateral 85 mm

Lățime prof il inferior 105 mm

Etanșare
• etanșare între panouri cu prof il aluminiu
• etanșare între panouri și ghidajele later-

ale cu perie cu inserție din plastic

PANOU STICLĂ

Max. 4000 mm

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

85 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Carcasă protecție motor Aluminiu extrudat

Curea scripete Material compozit -

Componentă f ixare curea Metal -

Prof il lateral superior Aluminiu extrudat

Conector prof il lateral Material plastic ABS -

Prof il lateral inferior Aluminiu extrudat

Balama rabatare Metal -

Garnitură Material compozit -

Componentă șină inferioară Material compozit -

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac formare balustradă Aluminiu extrudat

Curea scripete Material compozit -

Prof il lateral superior Aluminiu extrudat

Conector prof il lateral Material plastic ABS -

Balama rabatare Metal -

Garnitură Material compozit

Componentă șină inferioară Material compozit -

Șină inferioară Aluminiu extrudat
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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


