RS58

RS58 Yalıtımsız Sürme Sistemi, Oval hatlı yalıtımsız
normal sürme doğrama sisteminin 58 mm kasa ve 40
mm kanat derinliği bulunmaktadır. Et kalınlığı 1,5
mm’dir. Sistemin cam çıtalı ve çıtasız olarak kullanım
kolaylığı bulunmaktadır. İnce hatlı ve minimal bir yapıya
sahiptir.
Takviyeli kanat proﬁlleri ile kapı yapılabilmektedir.
Rüzgar dayanımı yüksektir. Genişlik için özel ray sistemi
geliştirilmiştir. Bu sistem damlalık, pervazlık ve sineklik
kasa seçenekleri ile kullanışlı bir sistemdir. 3 raylı kasa
kullanım kolaylığı ve yüksek kanat yapılabilirliğine
imkan veren takviyeli proﬁl seçeneği sunmaktadır.
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RS58 Uninsulated Sliding System is an oval framed and
uninsulated sliding joinery system. Its chasing depth is
58mm, sash depth is 40mm, and has a Wall thickness of
1,5mm. System may be used as glass beaded and
without bead. It has a ﬁne frame and minimal structure.
Doors can be made with reinforced sash proﬁles. Its wind
strength is high. A special rail system is developed for its
wideness. It is a system which provides usefulness with
drain board, groin and ﬂy net chasing options. There are
options of 3-railed chasing, and reinforced proﬁle which
provides ease of use and allows high sashes.

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ / NON-INSULATED SLIDING SYSTEM
Teknik Özellikleri / Technical Properties
Kasa Derinliği / Frame Depth
Kanat Derinliği / Vent Depth

min. 58 mm – max. 105 mm
min. 39,6 mm – max. 81,2 mm

Proﬁl Et Kalınlığı / Wall Thickness

1,5 / 1,8 mm

Cam Kalınlığı / Glass Thickness
Kullanım Seçenekleri / Application Options

5 - 8 - 17 - 20 - 24 mm
Kapı / Door

Pencere / Window

Normal Sürme / Sliding

*

*

90° Kanat Birleşimi / 90° Vent Combination

*

*

45° Kanat Birleşimi / 45° Vent Combination

*

*

Cam Çıtalı Kanat / Vent With Glazing Bead

*

*

Cam Çıtasız Kanat / Vent Without Glazing Bead

*

*

3 Raylı Kasa / 3 Railed Frame

*

*

Sineklik / Insect Screen

*

*

Sabitle Birleşim / Combination With Fixed Part

*

*

www.inter-as.com.tr

05

