
Σύστημα στερέωσης κρυστάλλου χωρίς κάθετες κολώνες από προφίλ αλουμινίου 80x100mm. Το με-
γαλύτερο πλεονέκτημα του SB 8010 σε σχέση με τα άλλα συστήματα στήριξης, είναι η γρήγορη εγκα-
τάσταση, χωρίς την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί και να προστίθενται διακοσμητικά καλύμματα για το 
φινίρισμα.

Eγκαθίσταται μονοκόμματο στο δάπεδο και είναι ικανό να στηρίξει υαλοπίνακα ύψους 110cm με συνολι-
κό πάχος 16-17.6mm. Η αντικατάσταση των κρυστάλλων είναι εύκολη χωρίς να δημιουργούνται φθορές 
στο δάπεδο ή στο ίδιο το σύστημα. 

Το προφίλ, σχήματος “U”, στηρίζει τους υαλοπίνακες σε όλο το μήκος της δομής με τη χρήση ειδικών 
σκληρών λάστιχων, τα οποία ακινητοποιούν το γυαλί, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη ρύθμιση της κα-
θετότητας του υαλοπίνακα.

Το προφίλ μπορεί να ανοδιωθεί (φυσική ανοδίωση ή απομίμηση inox σατινέ) καθώς και να βαφτεί σε 
οποιαδήποτε ηλεκτροστατική απόχρωση RAL. 

Η βάση βιδώνεται απευθείας στο τελικό δάπεδο με ειδικά μεταλλικά βύσματα Μ8 (index) στο διαμορφω-
μένο θάλαμο. Με τον τρόπο αυτό το γυαλί εγκαθίσταται χωρίς τεχνικές δυσκολίες. Η SB 8010 βάση είναι 
επικαλυμμένη με ένα φιλμ για την πρόληψη γρατζουνιών κατά την επεξεργασία και την εγκατάσταση.

Το προφίλ είναι διαθέσιμο σε ράβδους 5m και 6m. Τα λάστιχα στερέωσης σφραγίζουν  τη δίοδο του 
νερού μέσα από τη βάση. 

τρόπος στερέωσης μονοκόμματη βάση με λάστιχα

πάχος υάλωσης 16-17.7mm

μέγιστο τελικό ύψος κρυστάλλων 100cm

μήκη βάσεων βάσει ανοίγματος (απο βέργες 5m και 6m)
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1 ελαστικά παρεμβύσματα εγκοπών

2 σώμα βάσης αλουμινίου

3 ελαστικό παρέμβυσμα σφήνα

4 ελαστικό παρέμβυσμα “Π”

5 κόλλα 80HV 80HV

6 ειδικό μεταλλικό βύσμα (index) M8

βέργα 5m, 6m
πλαϊνή τάπα οβάλ χωρίς εγκοπή 
σε φυσική ανοδίωση, 
inox 304 και βαφή RAL
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ευθύγραμμο άνοιγμα οπών 
στο έδαφος όπου 
θα βιδωθεί το στηθαίο

σημείωση οπών 
χρησιμοποιώντας την βάση

τοποθέτηση μονοκόμματης 
βέργας 

βύθιση και εκτόνωση των 
μεταλλικών βυσμάτων 
πάκτωσης 

προσαρμογή των ελαστικών 
παρεμβυσμάτων στις 
εγκοπές της βάσης

πέρασμα του λάστιχου 
“Π” στο κάτω σόκορο του 
γυαλιού

εφαρμογή κόλλας σε 
διάσπαρτα τμήματα

στερέωση κρυστάλλου

εφαρμογή του λάστιχου 
“σφήνα”, ώστε να ασκεί 
επαρκή πίεση στο γυαλί 
και πλήρης βύθιση με την 
προσεκτική χρήση ξύλινου 
τάκου. Ευθυγράμμιση 
κρυστάλλου.

αφαίρεση προστατευτικού 
φίλμ και εφαρμογή 
πλαϊνών ταπών
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