
Πρωτοποριακό σύστημα στερέωσης κρυστάλλων χωρίς κάθετες κολώνες με προφίλ αλουμινίου 
120x100mm για την δημιουργία γυάλινων στηθαίων προς τοποθέτηση σε τελικό δάπεδο με τη βοήθεια 
ενιαίου οδηγού που διευκολήνει την τοποθέτηση και χαρίζει ομοιόμορφο φινίρισμα χάρη στο ενσωμα-
τωμένο λάστιχο στην εσοχή του προφίλ επικάλυψης.

Στηρίζει κάθετα υαλοπίνακα συνολικού πάχους 20-21.6mm με διάφανη ή χρωματιστή μεμβράνη χωρίς 
τρύπες και εγκοπές. Η αντικατάσταση των κρυστάλλων είναι εύκολη χωρίς να δημιουργούνται φθορές 
στο δάπεδο ή στο ίδιο το σύστημα. Το ύψος του κρυστάλλου μπορεί  να φθάσει τα 120cm.
 
Tο τελείωμα μπορεί να είναι σκέτο γυαλί με ειδική λείανση ή να έχει κουπαστή αλουμινίου διαφόρων 
σχημάτων. Η βάση μπορεί να καλυφθεί με καπάκι δύο ειδών: οβάλ και ορθογωνικής διατομής, τα οποία 
μπορούν να ανοδιωθούν (φυσική ανοδίωση ή απομίμηση inox σατινέ) καθώς και να βαφτούν σε οποια-
δήποτε ηλεκτροστατική απόχρωση RAL.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα δημιουργείται με την εφαρμογή ταινιών LED στο εσωτερικό της βάσης, με τις 
οποίες το φως που εκπέμπεται, διαχέεται από τις άκρες του υαλοπίνακα, ενώ η επιφάνειά του διατηρεί 
την διαφάνειά του.

Οι βάσεις είναι διαιρούμενες, κράματος αλουμινίου EN AW 6060 T66 και βιδώνονται ανά διαστήματα 
σε σταθερό έδαφος με μεταλλικά βύσματα διάστασης Μ10 έως Μ12 από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο 
χάλυβα. 

τρόπος στερέωσης τμηματικές βάσεις με σύσφιξη

πάχος υάλωσης 20-21.6mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων 120cm

μήκη βάσεων 150-400cm και ανισομετρικές
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βάρος προφίλ ~11.4kg/m

κράμα αλουμινίου EN AW 6060 T66, AlMgSi 0.5 F22

1 κάλυμμα βάσης

2 σώμα βάσης

3 σφιγκτήρας βάσης

4 ελαστικό παρέμβυσμα

5 βίδα άλλεν M6x40mm

6 μεταλλικό βύσμα M10-12

15-20
cm
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20mm 
υαλοπίνακας

h  (cm) 110 100 90 80 70 60 50 40
d (cm) 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-55 55-70 70-90
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M6 7.2Nm

M8 18Nm

M10 36Nm

M12 62Nm

μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης κοχλιών (cat 8.8)

Καταπόνηση βάσης μήκους 50cm με 1ton (10,000Nt) κάθετα στην 
επιφάνεια έδρασης υαλοπίνακα.
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συντελεστής ασφαλείας

προτινόμενη βέλτιστη υποστήριξη 

πλαϊνή τάπα οβάλ με και χωρίς 
εγκοπή σε φυσική ανοδίωση, 
inox 304 και βαφή RAL

πλαϊνή τάπα τετράγωνη με και χωρίς
εγκοπή σε φυσική ανοδίωση, 
inox 304 και βαφή RAL

οβάλ καπάκι
φυσική ανοδίωση, απομίμηση inox, RAL: βέργα 5m, 6m

τετράγωνο καπάκι 
φυσική ανοδίωση, απομίμηση inox: βέργα 5m, 6m και 6,5m
βαφή RAL: 5m και 6m

βάση βύσματα

L150 (150mm) 2

L200 (200mm) 2

L300 (300mm) 3

L400 (400mm) 3

L150/250 (150/250mm) 2

L200/300 (200/300mm) 3

L300/400 (300/400mm) 3
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