
SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ

VALEDO SLIDING IS



2 CATALOG VALEDO 2021/2022 VALEDO SLIDING IS

VALEDO
SLIDING IS
Sistemul Valedo SLIDING IS este un sistem 
culisant performant pentru închiderea tera-
sei și care poate fi manevrat ușor, cu o sin-
gură mână.

TEMPERATURĂ 
CONFORTABILĂ
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SISTEM UȘOR DE 
MANEVRAT
Valedo SLIDING IS este sistemul conceput 
pentru o manevrare ușoară, care asigură o 
tranziție rapidă de la o terasă închisă și prote-
jată la o terasă deschisă și aerisită, panourile 
individuale de sticlă fiind trase automat unul 
după altul.
Cu profile din aluminiu durabil și panouri efi-
ciente din sticlă termopan, Valedo SLIDING IS 
este creat special pentru a se potrivi perfect 
cu stilul arhitectural al casei, pentru a oferi 
un aspect modern și pentru a asigura confort 
termic.
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SISTEM
CULISANT
Sistemul Valedo SLIDING IS a 
fost proiectat pentru a culisa 
pe șina inferioară cu 3 sau 
5 canale. Sistemul se poate 
manevra cu o singură mână, 
panourile fiind interconec-
tate, acestea sunt trase auto-
mat unul după altul în poziția 
lor finală și parchează paralel 
unul lângă altul pe șină.

GEAM
TERMOPAN
Geamul termopan asigură un 
avantaj semnificativ în ceea 
ce privește eficiența energet-
ică și creează confort termic. 
Designul atent al sistemului 
maximizează izolația termică, 
iar temperatura interioară 
rămâne constantă.

SISTEM CU GEAM 
TERMOPAN
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PROFIL INFERIOR
CULISARE

GEAM
TERMOPAN

Profilul inferior, folosit ca prag de trecere, are o 
formă rotunjită și o înălțime de numai 1,7 cm. 
Mulțumită designului său, poate fi fixat pe po-
dea, fără a fi nevoie să modificați designul ter-
asei sau să întreveniți asupra fundației.
Profilul este special adaptat sistemului, acesta 
având 3 sau 5 șine cu perii suplimentare pen-
tru etanșare.

Sistemul folosește geam termopan cu sti-
clă  securizată. Datorită designului inteli-
gent, sistemul Valedo SLIDING IS conferă o 
izolație termică bună, și aerul din interior este 
menținut la o temperatură optimă, trans-
formând terasa într-un spațiu confortabil pe 
care îl puteți folosi pe tot parcursul anului.
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CULISARE 
BIDIRECȚIONALĂ

Sistemul Valedo SLIDING IS este conceput 
pentru a putea culisa pe șina inferioară atât 

în partea stângă, cât și în partea dreaptă. 
Role de culisare se află în partea inferioară 

a panoului, și asigură o mișcare cu zgomot 
minim și fără senzație de frecare.

SISTEM ETANȘ
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REZISTENT LA 
IMPACT

TRANSPARENȚĂ 
& ETANȘARE
Profilele robuste din aluminiu sunt proiec-
tate să aibă o lățime de doar 38 mm atunci 
când sistemul este închis, pentru a permite 
pătrunderea luminii naturale în interiorul 
terasei. Folosim inserție de perie atât între 
panourile de sticlă, cât și în șina inferioară și 
superioară, pentru o etanșare eficientă.
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ROLE
GLISANTE

SISTEM DESCHIDERE 
TIP SPANIOLETĂ

Rolele glisante, montate în partea inferioară 
a profilului, sunt proiectate pentru a prelua și 
echilibra greutatea sistemului, astfel încât să 
asigure o culisare lină de-a lungul timpului.
Profilul șinelor inferioare a fost proiectat cu  
canale și ghidaje speciale astfel încât rolele 
duble să poată culisa în siguranță.

Sistemul de deschidere al sistemului Valedo 
SLIDING IS este complet încastrat în profil. 
Primul panou, fie cel din stânga, fie cel din 
dreapta, poate fi folosit pentru deschiderea și 
glisarea panourilor.
Mai mult, kitul de deschidere poate fi blocat cu 
o cheie, lucru ce asigură un nivel suplimentar 
de siguranță pentru terasa dvs.
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Înălțime maximă 
sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim ac-
ceptat

Distribuire greutate 
sistem

în partea inferioară

Grosime sticlă sticlă securizată termo-
pan  20 mm (4/10/6)

Role glisante 2 role per panou  

Culori sticlă sticlă securizată clară

Culoare accesorii negru

Opțional

• primul panou, din 
stânga sau din 
dreapta, se poate în-
cuia cu ajutorul kit-
ului cu cheie

*dimensiunile sunt exprimate în mm

ALUMINIU 
ELOXAT

RAL7016 RAL8017

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

CULORI STANDARD PROFILE*

CLARĂ 

CULORI 
STANDARD

STICLĂ
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Lățime recomandată
panou sticlă

• sistem cu șină 5 canale: minim 800 mm - maxim 1165 mm
• sistem cu șină 3 canale: minim 800 mm - maxim 1120 mm

Lungime maximă secți-
une

• sistem cu șină 5 canale: 6000 mm cu deschidere într-o sin-
gură parte / 1200 mm cu deschidere stânga - dreapta

• sistem cu șină 3 canale: 3500 mm cu deschidere într-o sin-
gură parte / 7000 mm cu deschidere stânga - dreapta

Număr maxim   panouri 
acceptat pe secțiune

• sistem cu șină 5 canale: 10 panouri (5 panouri culisând în-
tr-o parte, iar 5 panouri culisând partea opusă)

• sistem cu șină 3 canale: 6 panouri (3 panouri culisând într-o 
parte, iar 3 panouri culisând partea opusă)

Dimensiune prof il alu-
miniu vertical

38 mm 

Etanșare
• etanșare între panouri cu prof il aluminiu
• etanșare între prof il de sticlă și șina de culisare cu perie cu 

inserție din plastic

Max. 1165 mm Max. 1165 mm Max. 1165 mm Max. 1165 mm Max. 1165 mm

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

STANDARD
TIP SPANIOLETĂ

PANOU
CULISANT

PANOU
CULISANT

PANOU
CULISANT

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

CU CHEIE

Max. 1120 mm Max. 1120 mm Max. 1120 mm

38 mm

38 mm

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

STANDARD
TIP SPANIOLETĂ

UȘĂ CU 
ÎNCUIETOARE 

CU CHEIE

PANOU
CULISANT
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Șină ghidare Aluminiu extrudat aluminiu eloxat +

Prof il lateral Aluminiu  extrudat aluminiu eloxat + 

Sistem deschidere tip spanioletă Material plastic ABS 

Bandă magnetică Material compozit

Șină glisare Aluminiu  extrudat aluminiu eloxat + 

LEGENDĂ

1
2
3
4
5

2

3

4

1

RAL7016 RAL8017

5

RAL7016 RAL8017

RAL9005

RAL9005

RAL7016 RAL8017
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac Material plastic ABS

Kit închidere cu cheie Metal

Prof il lateral Aluminiu extrudat aluminiu eloxat +

Rolă glisantă Material plastic ABS

Capac Material plastic ABS

6
7
8

10
9

6

7

10

RAL9005

RAL9005 RAL9006

RAL9005

9

8

RAL7016 RAL8017

RAL9005



Email :  contact@valedo.ro

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

VALEDO SYSTEMS

Website :  www.valedo.ro


