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KREATĪVA DOMĀŠANA

LABĀKI LOGI

PLASTIMET LOGI

CLICK-ON

PLASTIMET CLICK-ON
INOVATĪVS PVC LOGU PROFILU AUTORIZĒTAS SISTĒMAS MODUĻA KONSTRUKCIJAS LOGS

PLASTIMET CLICK-ON AD LOGS

PLASTIMET CLICK-ON MD LOGS
CENTRĀLĀ BLĪVĒJUMA AUTORMODUĻA
PIELIETOŠANAS SNIEGTIE IEGUVUMI

OPTIMĀLA STATIKA
Tērauda stiprinājumu forma un biezums
tiek piemeklēts atkarībā no loga gabarīta
un toņa.

RĀMIS
6 kameru rāmja profils,
konstrukcijas dziļums 80mm.

ĒRTUMS EKSPLUATĀCIJĀ
Gludo un vienlaicīgi izturīgo pret
atmosfēras apstākļu iedarbību virsmu
ir viegli uzturēt tīru, rāmja un vērtnes
noapaļotās malas ir viegli tīrāmas.

CENTRĀLAIS BLĪVĒJUMA
MODULIS
Sastāv no:

VĒRTNE
80mm 6 kameru vērtnes profils
bez pārklājuma ļauj iestiklot paketes
biezumā līdz 44 mm.

IZBĪDĪJUMS PROFILA RĀMĪ,
ar speciāli profilētām malām,
kas piemērotas fiksējošās
skavas ievietošanai.

Pazīstamā vācu ražotāja ROTO NT
DROŠĀ FURNITŪRA, kas ļauj pielietot
dažādus funkcionālus risinājumus, tostarp
pretielaušanās nodrošinājumus, logu
rokturu fiksatorus, pakāpeniskas atvēršanas
ierobežotājus, vai risinājumu Tilt First –
bērnu drošībai.

VAIRĀK GAISMAS
salīdzinājumā ar tirgū esošajiem
ražojumiem ar tipveida centrālo
blīvējumu ir relatīvi zemā profila
sānu daļa -117 mm ļauj iekļūt telpā
lielākam gaismas daudzumam.

AUGSTĀKA IZTURĪBA
profila rāmja un vērtnes iekšējo
sieniņu papildus stiprinājumi palielina
izturību pret triecieniem un izliekšanos.

CLICK! klusāk...
centrālā blīvējuma pielietojums paaugstina
loga skaņas izolācijas parametrus.
CLICK! labāks hermētiskum...
pateicoties savam maksimālajam
blīvējumam centrālā blīvējuma modulis
paaugstina izturību pat pret ekstremāliem
dabas apstākļiem, tādiem kā spēcīgas
lietusgāzes vai vēja brāzmas.

PIESPIEDSKAVAS PROFILS
ir simetriskas formas, kas
pasargā to no kļūdainas
montāžas nepareizā pusē,
trīs stiprinājuma punkti profila
izbīdījumā dod stabilitāti
un pozicionēšanas drošību.
CENTRĀLAIS BLĪVĒJUMS
Tiek slīpi piestiprināts vērtnes
profilam, lai palielinātu tā
saķeri ar piespiedskavas profilu
un ir aprīkots ar elastīgu uz
augšu vērstu spuru, kura vēja
spēka iedarbības rezultātā
atliecās profila blīvgumijas
virzienā, tādejādi noblīvējot
visu konstrukciju.

BLĪVES
Divas izvelkamas blīves izgatavotas
no EPDM materiāla, kuram salīdzinājumā
ar citiem blīvju materiāliem ir labāki rādītāji
tādās jomās kā noturība pret novecošanu,
augstas temperatūras iedarbību un apkārtējās
vides apstākļu iedarbību.

ESTĒTISKS NOFORMĒJUMS
Estētiski plānās, bet vienlaikus izturīgās
stūru šuves ir izveidotas piemērojot
HTC tehnoloģiju- sakausēšanu pie
augstas temperatūras.

CLICK! siltāk...
centrālā blīvējuma pielietojums uzlabo
loga termiskās īpašības.

STŪRA SAVIENOJUMS
piespiedskavas profila
savienošanai loga stūros
ļauj iegūt maksimālo
hermetizācijas pakāpi.

IESPĒJA APRĪKOT AR CENTRĀLO
BLĪVĒJUMA MODULI
Katrā etapā, arī iemontētam logam,
vienkārši, bez līmes un papildu
skrūvju pielietošanas.

CLICK! drošāk…
ielaušanās laikā zaglis atdursies
pret iebūvēto blīvējuma moduli,
kas ievērojami paildzinās loga
uzlaušanas laiku.
CLICK! augstāka
ekspluatācijas kvalitāte…
Centrālā blīvēšanas moduļa radītā
“sausā kamera”, nodrošina augstāko
aizsardzību pret kaitīgiem atmosfēras
apstākļiem, kas savukārt tieši ietekmē
funkcionēšanas ilgumu.

SILTUMA CAURLAIDĪBA
Uw = 0,73 W/(m²K)*

SILTUMA CAURLAIDĪBA
Uw = 1,1 W/(m²K)*

*logiem ar izmēru ref.1230x1480mm, Ug= 1,0 W/(m²K), rāmītis Chromatech Ultra

*logiem ar izmēru ref.1230x1480mm, ar Ug= 0,5 W/(m²K), rāmītis Chromatech Ultra

PAMATKRĀSU PALETE
TUMŠS
OZOLS

GAIŠS
OZOLS

MAHAGONS

ZELTA
OZOLS

RIEKSTS

DUGLĀZIJA

ŠOKOLĀDES
BRŪNS

ANTRACĪTS

PELĒKS

PROFILA RĀMJA UN VĒRTNES KODOLI TRĪS KRĀSĀS

PIEEJAMI LOGI R-LINE VERSIJĀ

ATKARĪBĀ NO IZVĒLĒTĀ LOGA KRĀSAS

AR NOAPAĻOTĀM VĒRTNES MALĀM

BALTS

BRŪNS

ANTRACĪTS

pēc pasūtījuma ir pieejamas arī daudzas citas krāsas

www.plastimet.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
PLASTIMET SP. Z O.O.
ul.Suwalska 82, 19-300 Ełk
Tālr.+48 87 621 36 06, fax+48 87 62 16 06
Email: plastimet@plastimet.com.pl

www.plastimet.com.pl

PLASTIMET IR ZĪMOLS AR ILGĀK NEKĀ 25 GADU TRADĪCIJĀM

Pēc vairāk kā desmit gadus veiktām konsekventām investēšanām
vienlaicīgi ar mūsdienīgākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un
cilvēku kapitāla attīstību mums izdevies Polijas apstākļos radīt
eiropeisku firmu, kas ir ne vien ražotāja un eksportētāja, bet arī lietišķs
partneris, izpildītājs un visu ar furnitūru saistītu darbu koordinētājs.

Šajā reklāmas materiālā minētajiem datiem ir informatīva un uzskates nozīme, tas nav piedāvājums Civilkodeksa izpratnē.
Specifiskajai tehniskajai informācijai jābūt sertificētai ar ražotāja noteiktajiem datiem.

