Ruchome fasady: okna, drzwi i okiennice

OKIENNICE PRZESUWNE – MODELE
Baier porusza. Nie tylko Państwa fasadę – Just-in-Time

MODELL DITZINGEN – LAMELE PROSTOKĄTNE 79 x 20

MODELL ERLANGEN – LAMELE ELIPTYCZNE 70 x19

DITZINGEN

Erlangen

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 20 x 80 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 30 x 79 mm

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

Profil aluminiowy prostokątny 79 x 20 mm,
rozstaw lamel: 90 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 30 x 60 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 29 x 59 mm
alternatywa dół: profil z dolnym prowadzeniem

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

lamele eliptyczne 70 x 19 mm
rozstaw lamel: 65 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1600 mm, wysokość max. 3000 mm

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Waga

ok. 20 kg / m²

Wielkość

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ok. 15 kg / m²

59

30

29

80

30°

19

bez skali

Przekrój pionowy

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

60

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

80

Widok 3D od zewnątrz

Przekrój pionowy

w skali 1:3

20

2
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29

90

65

20

70

79

w skali 1:3

30
Przekrój poziomy w skali 1:3

Przekrój poziomy w skali 1:3
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MODELL ERLANGEN – LAMELE W KSZTAŁCIE LITERY -Z 53 x 38

MODELL ERLANGEN – LAMELE OBROTOWE ELIPTYCZNE 70 x16

Erlangen

Erlangen

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 30 x 60 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 29 x 59 mm
alternatywa dół: profil z dolnym prowadzeniem

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 30 x 60 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 29 x 59 mm,
alternatywa dół: profil z dolnym prowadzeniem

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

Profil aluminiowy Z 53 x 38
rozstaw lamel: 50 mm

Wypełnienie

Profil aluminiowy eliptyczny 70 x 16 mm
rozstaw lamel: 65 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, pojedyncze lamele połączone z mechanizmem obrotowym za pomocą elementu z tworzywa
sztucznego, profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max.1800 mm, wysokość max. 3000 mm

Wielkość

szerokość max. 1400 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ok. 16 kg / m²

Waga

ok. 18 kg / m²

59

29

29

59

38

65

70

50

53

16

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

Przekrój pionowy

Przekrój pionowy

60

60

29

29

Widok 3D od zewnątrz

w skali 1:3

30

4
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MODELL ERLANGEN – LAMELE OBROTOWE W KSZTAŁCIE TRAPEZU 68 x16

MODELL FLORENZ – LAMELE PROSTOKĄTNE Z ZAOKRĄGLONYMI KOŃCAMI 45 x10

Erlangen

Florenz

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 30 x 60 mm,
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 29 x 59 mm
jaka alternatywa z dolnym prowadzeniem w ramie

Fakty w skrócie

Rama

Profil aluminiowy 45 x 48 mm, w kształcie litery -L

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 60 x 35 mm z dodatkową listwą mocującą

Wypełnienie

Profil aluminiowy prostokątny z zaokrąglonymi końcami 45 x 10 mm,
rozstaw lamel: 39,5 mm

Wykonanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i sklejone,
lamele indywidualnie mocowane do ramy za pomocą dodatkowego profilu,
profile malowane przed montażem

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

lamele 68 x 16, w kształcie trapezu, aluminiowe lub drewno
rozstaw lamel: 67 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, pojedyncze lamele połączone z mechanizmem obrotowym za pomocą elementu z tworzywa
sztucznego, profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1200 mm, wysokość max. 2500 mm

Wielkość

szerokość max. 1400 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ok. 13 kg / m²

Waga

na zapytanie w zależności od wybranego rodzaju wypełnienia

59

45

16

29

48

20°
68

16

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

29

67

45

39.5

10

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

Przekrój pionowy

Przekrój pionowy

48

60

45

w skali 1:3

30
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16
Przekrój poziomy w skali 1:3

Przekrój poziomy w skali 1:3
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MODELL FRANKFURT – LAMELE W KSZTAŁCIE LITERY -Z 53 x 38

MODELL FRANKFURT – LAMELE ELIPTYCZNE 70 x19

Frankfurt

Frankfurt

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 29 x 60 mm,
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 46 x 59 mm,
alternatywa dół: profil z dolnym prowadzeniem

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 29 x 60 mm,
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 46 x 59 mm,
alternatywa dół: profil z dolnym prowadzeniem

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

Profil aluminiowy 53 x 38 mm, w kształcie litery -Z,
rozstaw lamel: 50 mm

Wypełnienie

Profil aluminiowy eliptyczny 70 x 19 mm,
rozstaw lamel: 65 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1800 mm, wysokość max. 3000 mm

Wielkość

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ok. 17 kg / m²

Waga

ok. 16 kg / m²

59

46

46

59

38

19

65

70

50

53

30°

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

60

Przekrój pionowy

60

29

29

Widok 3D od zewnątrz

Przekrój pionowy

w skali 1:3

29
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MODELL FREIBURG – LAMELE DREWNIANE W KSZTAŁCIE TRAPEZU 64 x 21

MODELL FREIBURG – RAMA

Freiburg

Freiburg

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

obwód: Profil aluminiowy 39 x 41 mm, w kształcie litery -L
boki: dodatkowa listwa mocująca dla lameli

Rama

obwód: Profil aluminiowy 39 x 41 mm, w kształcie litery -L
boki: dodatkowa listwa mocująca dla lameli

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 32 x 17 mm, z maskownicą

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 32 x 17 mm, z maskownicą

Wypełnienie

Profil drewniany 64 x 21, modrzew syberyjski w kształcie trapezu,
rozstaw lamel: 74 mm

Wypełnienie

bez wypełnienia

Wykonanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i sklejone,
lamele indywidualnie skręcane za pomocą dodatkowego profilu, śruby niewidoczne,
dodatkowy profil nitowany do ramy, profile malowane przed montażem

Wykonanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i sklejone,
lamele indywidualnie skręcane za pomocą dodatkowego profilu, śruby niewidoczne, dodatkowy profil
nitowany do ramy, profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 2700 mm

Wielkość

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 2700 mm

Waga

ok. 3 kg / m²

Waga

ok. 19 kg / m² (waga dla wypełnienie z modrzewia syberyjskiego)

41

64

105°

74

39

39

41

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

39

39

w skali 1:3

Przekrój poziomy w skali 1:3
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Przekrój pionowy
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Przekrój pionowy
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MODELL KAISERSLAUTERN – PŁYTY FASADOWE HPL

MODELL KRAKAU – LAMELE ALUMINIOWE ELIPTYCZNE 50 x 13

Kaiserslautern

Krakau

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

obwód: Profil aluminiowy 48 x 37 mm, w kształcie litery -L
boki: dodatkowa listwa mocująca dla lameli

Płyty fasadowe HPL 8 mm, obustronnie Uni-Decor

Szpros

tylko na zapytanie, indywidualne wykonanie

Wykonanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i sklejone,
płyt zamocowana do ramy za pomocą kolorowego nitu, profile malowane przed montażem

Wypełnienie

Profil aluminiowy 50 x 13, eliptyczne,
rozstaw lamel: 45 mm

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru;
specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wykonanie

Wielkość

szerokość max. 1800 mm, wysokość max. 2800 mm
Minimalne i maksymalne wymiary na zapytanie zgodnie z wybranym wypełnieniem

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i sklejone.
Lamele wciskane do profilu mocującego. Profil mocujący zaciśnięty razem z ramą.
Malowanie proszkowe okiennicy w całości po złożeniu

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Waga

ok. 18 kg / m²

Wielkość

szerokość max. 1500 mm, wysokość max. 3000 mm
Nie wszystkie wymiary są dopuszczalne

Waga

ok. 13 kg / m²

Rama

obwód: Profil aluminiowy prostokątny 50 x 30 mm,

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 50 x 30 mm

Wypełnienie

48

50

37

20

38

13
50

27°

45

8

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

37

38

Przekrój pionowy

w skali 1:3

20

8
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Przekrój pionowy

w skali 1:3

Przekrój poziomy w skali 1:3
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50

Przekrój poziomy w skali 1:3

W W W. B A I E R . P L

| 13

MODELL KRAKAU – LAMELE ALUMINIOWE W KSZTAŁCIE TRAPEZU 68 x 16

MODELL LISSABON – LAMELE ELIPTYCZNE 50 x 13

Krakau

Lissabon

Fakty w skrócie

Rama

obwód: Profil aluminiowy 48 x 37 mm, w kształcie litery -L
boki: dodatkowa listwa mocująca dla lameli

Szpros

tylko na zapytanie, indywidualne wykonanie

Wypełnienie

Profil aluminiowy 68 x 16, w kształcie trapezu,
rozstaw lamel: 70 mm

Fakty w skrócie

Rama

góra, dół: Profil aluminiowy prostokątny 46 x 45 mm
alternatywa dół: Profil aluminiowy z dolnym prowadzeniem 25 x 45 mm
boki: Profil aluminiowy 5 x 45 mm

Szpros

na zapytanie (specjalne modele)

Wypełnienie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i sklejone.
Lamele wciskane do profilu mocującego. Profil mocujący zaciśnięty razem z ramą.
Malowanie proszkowe okiennicy w całości po złożeniu.

Profil aluminiowy eliptyczny 50 x 13 mm,
rozstaw lamel: 45 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1500 mm, wysokość max. 3000 mm
Nie wszystkie wymiary są dopuszczalne.

Wielkość

szerokość max. 1600 mm, wysokość max. 2500 mm

Waga

ok. 13 kg / m²

Waga

ca. 19 kg / m²

Wykonanie

37

48

70

46

45

13

45

68

50

12

0°

30°

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

25

37

Przekrój pionowy

45

48

Przekrój pionowy
w skali 1:3

5

20
Przekrój poziomy w skali 1:3

14 |
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MODELL NEW YORK – GŁADKA POWIERZCHNIA

MODELL NEW YORK – POWIERZCHNIA Z DOWOLNĄ PERFORACJĄ

New York

New York

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

obwód: Profil aluminiowy prostokątny 71 x 30 mm

Rama

obwód: Profil aluminiowy prostokątny 71 x 30 mm

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 71 x 23 mm
pionowo do szerokości > 1200 mm, poziomo do wysokości > 2500 mm

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 71 x 23 mm
pionowo do szerokości > 1200 mm, poziomo do wysokości > 2500 mm

Wypełnienie

Blacha aluminiowa gładka, o grubości 2 mm

Wypełnienie

Wykonanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte,
arkusze blachy zagięte i przy pomocy szprosu znitowane z ramą , profile malowane przed montażem

Blacha aluminiowa o grubości 2 mm, wzory m.in.: kwadraty: 20 x 20 mm oraz 30 x 30 mm,
okrągłe: możliwe wszystkie kombinacje, inne: na życzenie

Wykonanie

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru;
specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte,
arkusze blachy zagięte i przy pomocy szprosu znitowane z ramą , profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru;
specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1940 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ok. 12 kg / m² (waga zależy od perforacji)

Powierzchnia
Wielkość

szerokość max. 1940 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ca. 12 kg / m²

32

73

73

32

2

2

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

73

73

Przekrój poziomy w skali 1:3

16 |
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Przekrój pionowy
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2

2

w skali 1:3

32

32

Przekrój pionowy
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MODELL REGENSBURG – LAMELE DREWNIANE W KSZTAŁCIE TRAPEZU 60 x 24

MODELL REGENSBURG – RAMA

Regensburg

Regensburg

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

obwód: Profil aluminiowy 55 x 60 mm w kształcie litery -L

Rama

obwód: Profil aluminiowy 55 x 60 mm w kształcie litery -L,

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 30 x 18 mm, z dodatkowym profilem

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 30 x 18 mm, z dodatkowym profilem

Wypełnienie

Profil drewniany 60 x 24 mm, modrzew syberyjski lub inny w kształcie trapezu
rozstaw lamel: 70 mm

Wypełnienie

bez wypełnienia, na zapytanie

Wykonanie

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Powierzchnia

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru;
specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru;
specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 3000 mm

Wielkość

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ok. 8 kg / m²

Waga

ok. 23 kg /m² (dla wypełnienia: modrzew syberyjski)

60

60

105°

70

55

55

14

14

60

24

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

55

55

w skali 1:3

14
Przekrój poziomy w skali 1:3
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Przekrój pionowy

60

60

Przekrój pionowy

w skali 1:3
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MODELL SALZBURG – LAMELE PROSTOKĄTNE Z ZAOKRĄGLONYMI KOŃCAMI 50 x 10

MODELL SYDNEY – LAMELE PROSTOKĄTNE Z ZAOKRĄGLONYMI KOŃCAMI 50 x 10

Salzburg

Sydney

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

obwód: Profil aluminiowy 71 x 33 mm w kształcie prostokąta

Rama

obwód: Profil aluminiowy prostokątny 40 x 33 mm

Szpros

Profil aluminiowy prostokątny 71 x 33 mm,
Pionowo do szerokości >1200mm

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

Wypełnienie

Profil aluminiowy prostokątny 50 x 10 mm, z zaokrąglonymi końcami
Rozstaw lamel: 43 mm

Profil aluminiowy prostokątny 50 x 10 mm, z zaokrąglonymi końcami
Rozstaw lamel: 43 mm

Wykonanie

Wykonanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte,
lamele umieszczone w perforowanej ramie, profile malowane przed montażem

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte,
lamele umieszczone w perforowanej ramie, profile malowane przed montażem

Powierzchnia

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru;
specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru;
specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1000 mm, wysokość max. 2500 mm

Wielkość

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 3000 mm

Waga

ca. 9 kg / m²

Waga

ca. 9 kg / m²

33

71

40

33

10

43

43

50

25°

10

50

20°

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

w skali 1:3

71
Przekrój poziomy w skali 1:3
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Przekrój pionowy

33

33

Przekrój pionowy

w skali 1:3

40
Przekrój poziomy w skali 1:3

W W W. B A I E R . P L

| 21

MODELL VERONA – RAMA

MODELL WALLDORF – LAMELE ELIPTYCZNE 50 x 13

Verona

Walldorf

Fakty w skrócie

Rama

obwód: Profil aluminiowy 45 x 48 mm w kształcie litery -L

Szpros

rozmieszczenie i wykonanie w zależności od wybranego wypełnienia

Wypełnienie

bez wypełnienia, przygotowane do wypełnia szklanego

Wykonanie

Profile ramowe docinane pod kątem, za pomocą kątowników wewnętrznych zaciśnięte i klejone,
wypełnienie umieszczone w ramie za pomocą listew i gumek zaciskowych,
profile malowane przed montażem

Powierzchnia
Wielkość
Waga

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 20 x 46 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 46 x 45 mm,
alternatywnie dół: Profil aluminiowy z dolnym prowadzeniem 25 x 45 mm

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

Profil aluminiowy 50 x 13 mm, w kształcie elipsy
rozstaw lamel: 45 mm

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy, profile malowane przed montażem

szerokość max. 2000 mm, wysokość max. 3000 mm
Minimalne i maksymalne rozmiary w zależności od wybranego wypełnienia

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1600 mm, wysokość max. 2700 mm

ca. 4 kg / m²

Waga

ok. 14 kg / m²

45

46

45

38

48

30°

45

50

13

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

25

Widok 3D od zewnątrz

45

Przekrój pionowy

46

48

Przekrój pionowy
w skali 1:3

38

20
Przekrój poziomy w skali 1:3
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MODELL WALLDORF – LAMELE W KSZTAŁCIE TRAPEZU 68 x 16

MODELL WALLDORF – LAMELE W KSZTAŁCIE LITERY -Z 53 x 38

Walldorf

Walldorf

Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 20 x 46 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 46 x 45 mm
alternatywnie dół: Profil aluminiowy z dolnym prowadzeniem 25 x 45 mm

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 20 x 46 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 46 x 45 mm
alternatywnie dół: Profil aluminiowy z dolnym prowadzeniem 25 x 45 mm

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

Profil aluminiowy 68 x 16 mm, w kształcie trapezu
rozstaw lamel: 78 mm

Wypełnienie

Profil aluminiowy 53 x 38 mm, w kształcie litery -Z
rozstaw lamel: 50 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1800 mm, wysokość max. 2700 mm

Wielkość

szerokość max. 1800 mm, wysokość max. 2700 mm

Waga

ca. 16 kg / m²

Waga

ca. 16 kg / m²

45

46

46

45

53

38

10

50

68

16

Widok 3D od wewnątrz

Widok 3D od zewnątrz

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

bez skali

bez skali

25

25

Widok 3D od zewnątrz

Przekrój pionowy

46

46

Przekrój pionowy
w skali 1:3

20

20
Przekrój poziomy w skali 1:3
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MODELL WALLDORF – LAMELE W KSZTAŁCIE LITERY -Z 90 x 38
Walldorf

NOTY

Fakty w skrócie

Rama

boki: Profil aluminiowy prostokątny 20 x 46 mm
góra i dół: Profil aluminiowy prostokątny 46 x 45 mm
alternatywnie dół: Profil aluminiowy z dolnym prowadzeniem 25 x 45 mm

Szpros

tylko na zapytanie (specjalny model)

Wypełnienie

Profil aluminiowy 90 x 38 mm, w kształcie litery -Z
rozstaw lamel: 89 mm

Wykonanie

Profile ramowe skręcane, lamele indywidualnie przykręcane do ramy,
profile malowane przed montażem

Powierzchnia

malowana proszkowo, pełna paleta kolorów RAL do wyboru; specjalne kolory i struktury dostępne na zapytanie

Wielkość

szerokość max. 1800 mm, wysokość max. 2700 mm

Waga

ok. 16 kg / m²

46

45

89

90

38

Widok 3D od wewnątrz

bez skali

bez skali

25

Widok 3D od zewnątrz

46

Przekrój pionowy
w skali 1:3

20
Przekrój poziomy w skali 1:3
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U nas otrzymają Państwo wysokiej jakości produkty firmy Baier:

Baier Sp. z o. o.
ul. Słoneczna 12
47-330 Jasiona
+48 77 485 80 13
+48 790 33 99 33
baier@baier.pl
www.baier.pl

Ruchome fasady: okna, drzwi i okiennice

