Scrigno

Stavebné púzdra pre posuvné okná a posuvné dvere

Scrigno

Scrigno: výhody spojené s vlastníctvom originálu

Ako možno rozoznať Scrigno Gold

Firma Scrigno je synonymom kvality a záruky, zaručenej kvality, ktorá umožňuje
dlhú životnosť a vždy ju je možné rozoznať aj na namontovanom púzdre:
originálna značka je vždy vyrazená na stavebnom púzdre aj na vedení posunu.
Značka vyrazená na vedení

Celoživotná záruka proti korózii. Firma Scrigno ručí za to, že plech púzdier pre
interiéry nepodľahne prechodnej korózii počas celej doby životnosti výrobku.

Plech je obalený vzácnym antikoróznym materiálom Aluzinc®
(hliník, zinok, kremík), ktorý je určený pre zaistenie dlhodobej odolnosti.

Modulárne kraje: kraje plechovej kapsy sú tvorené modulmi, ktoré umožňujú
pohltenie dilatácií spôsobených spojením vzájomne odlišných materiálov, ako je
cement a oceľ. Týmto spôsobom vzniká v bodoch prekrytia vyššia odolnosť, čím
sa podporuje lepšie uchytenie omietky a to aj vďaka exkluzívnemu rybinovému
usporiadaniu. Výsledkom je dokonalé, pravidelné a rovnomerné omietnutie.

Posuvný systém: je tvorený vedením z anodizovaného hliníku a
dvojicou vozíkov s nosnosťou 120 kg na jedno krídlo.

1 Firma Scrigno pracuje na základe Certifikácie systému managementu
kvality podľa normy UNI EN ISO 9001, vyd. 2015.

Stavebné púzdra od firmy Scrigno sú sprevádzané
Certifikátom Autentickosti a Záručným listom.
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vario

Stavebné púzdra pre interiér
Kvalita, funkčnosť a praktickosť stavebných púzdier od firmy SCRIGNO sú odlišujúcimi charakteristikami všetkých modelov:
riešenie na
contatto
mieru pre akúkoľvek potrebu priestoru. Zakrivené riešenia, rozsiahle otváranie, obmedzené časti steny už nepredstavujú žiadny problém. Modely pre interiéry sú dostupné so štandardnými rozmermi, ale tiež s neštandardnými rozmermi s veľkosťami, ktoré sa menia po
jednom centimetre.
applauso

pratico

base

base

armonico

essential
essential

base

ESSENTIAL

BASE
Jedná sa o systém, ktorý umožňuje
skryť posuvné dvere.essential
Predstavuje najjednoduchší model
pre rekvalifikáciu prostredia a
base
opätovné získanie priestoru.
vario

granluce

GRANLUCE

Výhradný patent firmy Scrigno.
Systém, ktorý umožňuje
skryť
vario
samostatné posuvné vario
dvere.
Bezzárubňové stavebné púzdro je
obmedzené na nevyhnutne nutnú
mieru, pričom jeho súčasťou nie sú
zárubne ani krycie rámy.
contatto
contatto

base

Jediné plechové púzdro
umožňuje
orbitale
skrytie
dvoch
rovnobežných
basektoré sú navzájom
posuvných dverí,
prepojené nosným systémom.
V dvojitej verzii možno dosiahnuť pri
minimálnych vonkajších
rozmeroch
essential
essential
maximálny priechod
480 centimetrov.*

essential
contatto
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applauso

praticopratico
contatto

applauso

contatto

pratico

applauso
armonico

APPLAUSO
Jedná sa o stavebné púzdro obmedzených rozmerov. pratico
Umožňuje
čiastočne skryť do steny
samostatné
granluce
dvere, ktoré sa otvárajú do „L“ (polovica krídlová a polovica posuvná). V
dvojitej verzii možno priarmonico
minimálnych vonkajších rozmeroch
orbitale dosiahnuť
rozmer otvoru až do 240 centimetrov.*

armonico
armonico

ARMONICO
Jedná sa o stavebné púzdro obmedgranluce
zených rozmerov. Posuvné
dverové
granluce
krídla sa zatvárajú na seba ako kniha.
V dvojitej verzii možno pri minimálnbase dosiahnuť
ych vonkajších rozmeroch
orbitale
rozmer otvoru až do 240
centimetrov.*
orbitale

pratico

applauso

PRATICO
systém je tvorený jedinou strearmonico
dovou plechovou
kapsou, ktorá
umožňuje skrytie dvoch protichodných posuvných dverí, ktoré sa vo
pratico Jediná
vnútri vzájomne prekrývajú.
plechová kapsa granluce
umožňuje prístup do
dvoch priľahlých miestností.*
orbitale

granluce

base

essential

armonico

vario

granluce

orbitale

essential

vario

VARIO
Umožňuje skryť samostatné posuvné dvere s obmedzenou
výškou (od
contatto
120 do 190 centimetrov). Je vhodné
pre manzardy, podkrovie, pivnice a
komory.
applauso
* Dostupné iba pre omietku.

orbitale

contatto

CONTATTO
Jedná sa o stavebné púzdro s
funkciou stredného „okna-otvoru“ medzi dvoma applauso
miestnosťami.
Umožňuje skryť samostatné posuvné
dvere s obmedzenou výškou.

ORBITALE
Skrytý posuvný
„zakrivené“ riešenia.

systém

pre

velato

Stavebné púzdra pri exteriér

accordo

Skúsenosti od firmy Scrigno v obore skrytých posuvných systémov pre interiér sa rozšírili tiež do oboru stavebných púzdier pre
exteriér. Rôzne modely umožňujú maximálnu prispôsobivosť na mieru: v závislosti s potrebami možno vzájomne zosúladiť
posuvné
magico
prvky s pevnými dverami a okennými rámami. So stavebnými púzdrami od firmy Scrigno je možné skryť dverové a okenné rámy
pre exteriér, ako je posuvné zdvíhacie okno, okenice, sieťka proti hmyzu a mreža.
panoramico
incanto

velato

ARPEGGIO
granbelvedere

belvedere

belvelato
ARPEGGIO

magico

MAGICO

BELVEDERE

Jedná sa o stavebné púzdro, ktoré
môže prijať nielen externé krídlo,
okenicu alebo mrežu, ale aj interné
incantookenný
drevené dvere alebo zdvíhací
rám. Ako krídlo, tak aj dverové alebo
okenné rámy sú posuvné a skryté.

BELVELATO

Jedná sa o stavebné púzdro ktoré
umožňuje skryť posuvné externé
krídlo, okenice alebo mrežu, ktoré sú
accordo
ARPEGGIO
priradené k internému
dverovému
ARPEGGIO
alebo okennému rámu s krídlom.

belvedere
belvedere

granbelvedere

ARPEGGIO

belvelato

belvedere

Jedná sa o stavebné púzdro, ktoré
umožňuje skryť posuvné externé
belvedere
krídlo, okenicu alebo mrežu
spolu so
sieťkou proti hmyzu, integrovanou na
posuvnom systéme. Interný dverový
alebo okenný rám je krídlový.
accordo

panoramico

accordo
accordo

panoramico

velato

ARPEGGIO

accordo

ARPEGGIO
Jedná sa o stavebné púzdro, ktoré
umožňuje skryť dve posuvné exterbelvedere
né krídla, okenice, mrežu
alebo
sieťku proti hmyzu integrované
na
panoramico
posuvnom systéme. Interný dverový
alebo okenný rám je krídlový.

panoramico
panoramico

PANORAMICO
magico
Jedná sa o stavebné púzdro
obmedzených rozmerov, ktoré je
schopné skryť posuvné externé krídlo,
okenicu alebo mrežu.velato
Interný
dverový
velato
alebo okenný rám je krídlový.
Je ideálny pre použitie
pri
incanto
rekonštrukciách.

accordo
magico
velato

velato

VELATO
Jedná sa o stavebné púzdro, ktoré
umožňuje skryť posuvné externé
krídlo, okenicu, mrežu alebo
sieťku proti hmyzu, integrovanú
v
magico
posuvnom systéme. Je ideálny pre
použitie pri rekonštrukciách.

incanto
magico

ARPEGGIO

granbelvedere

panoramico
magico

incanto
incanto

belvedere
granbelvedere

belvelato

belvelato

incanto
velato

INCANTO
Jedná sa o stavebné púzdro, ktoré
umožňuje skryť interné drevené dvere
alebo zdvíhací posuvný okenný rám.
granbelvedere

magico

granbelvedere
granbelvedere

GRANBELVEDERE
Jedná sa o stavebné púzdro, ktoré
belvelato
umožňuje skryť dve
rovnobežné
belvelato
posuvné unášacie okenice. Interný
dverový alebo okenný rám je krídlový.

accordo

ACCORDO
Jedná sa o stavebné púdro, ktoré
umožňuje skryť dve externé zasúvacie posuvné krídla, okenice a mrežu.
panoramico
Interný okenný alebo dverový
rám je
krídlový.

Essential Dual
Essential Dual, na ktoré sa vzťahuje výhradný patent firmy
Scrigno, je stavebné púzdro, ktoré vzniklo vývojom púzdier
Essential a Granluce. Jediná plechová kapsa, ktorá môže vo
vnútry obsahovať dvoje sklenené posuvné dvere, ktoré sú
navzájom prepojené nosným systémom. Jeho zvláštnosť
spočíva v obmedzenej hrúbke: je možné použiť na bežnej
stene s hrúbkou 10,5 cm, pričom hrúbka skla dverových krídiel
je 1 cm. Púzdro bolo obmedzené na nevyhnutne nutnú mieru
a boli odstránené zárubne a krycie rámy. Je dostupné tiež vo
verzii s jedným krídlom pre murované steny a to vo verzii s
neštandardnými rozmermi, výškami, ktoré sa menia po
centimetri.
Essential Dual

Remix
Výhradný patent firmy Scrigno sa vzťahuje na púzdro, ktoré
vzniklo vývojom púzdier Base a Granluce. Jediná plechová kapsa, ktorá môže vo vnútri obsahovať dvoje sklenené
posuvné dvere, ktoré sú navzájom prepojené nosným
systémom. Hrúbka steny je obmedzená na minimum: Púzdro
Remix je možné inštalovať už pri bežnej stene s hrúbkou 10,5
cm, zatiaľ čo hrúbka dverových krídiel je 1 cm. Je dostupné
tiež vo verzii s jedným krídlom pre murované steny a to aj vo
verzii s neštandardnými rozmermi, výškami, ktoré sa menia po
centimetri.
Remix

Sada Dinamico -

Pneumatický systém pre spomalené
zatváranie posuvných dverí.

Sada Dinamico predstavuje príslušenstvo pre stavebné
púzdra Base (samostatné aj dvojité) a Pratico. Umožňuje
automatizovať zatváranie dverí a úplne (alebo čiastočne)
spomalenie ich pohybu po určenej dráhe, vďaka čomu
možno zabrániť nebezpečným situáciám. Sada Dinamico
umožňuje vznik prostredia a je ideálna v situáciách, kedy
sú potrebné dvere, ktoré ostanú stále zavreté. Je možné
túto sadu mimoriadne jednoducho aplikovať ako na novo
inštalované výrobky Scrigno Gold, tak na už nainštalované.
Nie je potrebné zasahovať do konštrukcie púzdra, stačí
demontovať dvere..

Kit Dinamico

Scrigno Switch - Samolepiaci prvok osvetlenia, ktorého
aplikácia je jednoduchá a je úsporný. Okrem toho sa
prispôsobuje vášmu rozvodu a dodržuje jeho estetiku.

Scrigno Switch

Scrigno Switch je rádiofrekvenčný vypínač na ovládanie
zapínania a vypínania nového osvetľovacieho telesa.
Jedná sa o ideálne riešenie vo všetkých situáciách, kedy nie
je možné nainštalovať klasický káblový rozvod kvôli nedostatku miesta v stene, ako napríklad v prípade prítomnosti
stavebných púzdier. Praktickosť, estetika a jednoduchosť
inštalácie umožňuje použiť Scrigno Switch aj v tých
prípadoch, kedy je nutné vytvoriť nový zapínací prvok v
prostrediach, ktoré neboli vhodne vybavené káblami v
stavebnej fáze, bez toho aby boli potrebné murárske práce a
priechod káblov.

www.scrigno.cz
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