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VALEDO
SLIDING
Valedo SLIDING este un sistem din sticlă care 
permite transparența, creând deschidere 
vizuală, și oferind posibilitatea de a împărți și 
deschide spațiul oricând este nevoie.

SISTEM
CULISANT
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CULISARE
DINTR-O MIȘCARE
Valedo SLIDING este sistemul culisant con-
ceput pentru compartimentări interioare; 
acesta permite o manevrare ușoară, panourile 
interconectate de sticlă fiind trase automat 
unul după altul.
Potrivit în special pentru delimitările dintre 
bucătarie și sufragerie în cazul amenajărilor 
interioare de tip open space, Valedo SLID-
ING este creat special pentru a oferi o notă 
modernă spațiului, un aspect impresionant 
încăperilor și deschidere vizuală.
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SISTEM
CULISANT
Sistemul Valedo SLIDING a 
fost proiectat pentru a culisa 
pe șina inferioară cu 5 canale. 
Sistemul se poate manevra 
cu o singură mână, panourile 
fiind interconectate, și par-
chează unul lângă altul pe 
șină.

VERSATILITATE
& STIL
Valedo SLIDING este 
alegerea perfectă pentru o 
varietate de spații, de la o 
compartimentare practică 
și elegantă între bucătărie 
și sufragerie, până la birouri 
deschise sau spații de întâl-
nire și de conferință, acesta 
permițând fluxul de lumină 
naturală și îmbunătățirea 
funcționalității spațiului.

POTRIVIT PENTRU
INTERIOR
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PROFIL INFERIOR
CULISARE

MÂNER
DESCHIDERE

Profilul de culisare cu 5 șine are o formă rotun-
jită, fără colțuri ascuțite și are o înălțime de nu-
mai 9 mm. Acesta este conceput pentru a se 
fixa pe podea, și fără a afecta sistemul de încăl-
zire în podea. Mulțumită înălțimii sale, profilul 
inferior nu va deveni un obstacol pentru copiii 
sau roboții de aspirare.

Culisarea panourilor de sticlă se realizează 
ușor cu ajutorul mânerului în formă de H. 
Acesta se montează direct pe panoul de sticlă, 
are garnituri pentru a preveni contactul din-
tre sticlă și metal iar șuruburile de prindere nu 
sunt vizibile. Mânerul este realizat din inox, un 
material durabil, și are finisaje de calitate su-
perioară.
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ESTOMPAREA
SUNETELOR

Profilele din aluminiu și periile folosite între 
panourile de sticlă  ajută la estomparea 

sunetelor și împiedică pătrunderea mirosuri-
lor. Astfel, sistemul poate fi folosit cu succes 

în cazul delimitărilor dintre sufragerie și dor-
mitor sau bucătărie și sufragerie.

DESCHIDERE
VIZUALĂ
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STICLĂ 
SECURIZATĂ

ELEGANȚA 
STICLEI
Valedo SLIDING vă ajută să creați o zonă sep-
arată și, în același timp, să oferiți un stil sofist-
icat și vedere neobstrucționată a întregului 
spațiu. Designul minimalist și profilul subțire 
din aluminiu oferă garanția unui stil interior 
armonios.
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ROLE
CULISARE

PROFILE
GHIDAJ

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 pe care rolele să 
poată culisa în siguranță.

Profilul de sus și profilele laterale sunt con-
cepute cu căi de ghidare pentru sistemul 
Valedo SLIDING. Astfel, panourile de sticlă vor 
culisa corect în timp. Mai mult, profilele vor 
asigura pe poziție panourile de sticlă atunci 
când acestea sunt parcate.
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Înălțime maximă 
sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim acceptat

Distribuire greu-
tate sistem

în partea inferioară

Grosime sticlă 10 mm

Role glisante
2 role culisante în partea inferio-
ară și 2 role de ghidaj în partea 
superioară per panou  

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

Culoare accesorii negru

*dimensiunile sunt exprimate în mm

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX FUMURIE GRI
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CULORI STANDARD PROFILE* 

Lățime recomandată
panou sticlă

800 - 1000 mm

Lungime maximă secțiune 5000 mm cu deschidere într-o singură parte / 1000 mm 
cu deschidere stânga-dreapta

Număr maxim panouri acceptat pe 
secțiune

maximum 5 panouri

Număr panouri parcate în sens 5 panouri

Dimensiuni panou parcat 23 mm

Lățime prof il aluminiu panou sticlă 9 mm 

Etanșare etanșare între panouri cu prof il aluminiu cu inserție de 
perie

PANOU 
CULISANT

PANOU 
CULISANT

PANOU 
CULISANT

800 - 1000 mm 800 - 1000 mm 800 - 1000 mm

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

ALUMINIU 
ELOXAT

18 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Șină superioară Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Componentă verticală superioară Material plastic ABS

Prof il vertical Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Mâner H Inox inox

Prof il sticlă inferior Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Prof il sticlă superior Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Role superioare Material plastic ABS

Role inferioare Material plastic ABS

Componentă verticală inferioară Material plastic ABS

Șină inferioară / Prag de trecere Aluminiu extrudat aluminiu eloxat
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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


