O systemie

Produkty na zamówienie

Najwyższa jakość

Icon Loft Lite to unikalne profile stalowe o Wszystkie przeszklenia Icon Loft Lite to pro- Produkty Icon Loft Lite charakteryzują się

klasycznym industrialnym designie i wy- dukowane na zamówienie przeszklenia na wy- najwyższą jakością wykonania. Icon Loft

sokości czołowej 30 mm. Profile Loft Lite miar. Ofertę standardową rozwiązań drzwio- Lite to inwestycja na lata - powłoki lakierni-

służą do produkcji drzwi, okien i ścianek wych, uzupełnia szeroki zakres modyfikacji na cze objęte są 10 letnią gwarancją. Wszystkie
działowych

wewnętrznych.

Wyjątkowy, specjalne zamówienie takich jak okrągłe na- produkty Icon Loft projektowane i produko-

bardzo cienki profil, pozwala na tworzenie świetla, szprosy w układach na zamówienie, wane są w 100% z materiałów pochodzenia
konstrukcji wpisujących się zarówno w no- nietypowe lakierowanie i wypełnienie.

europejskiego w Polsce.

Zastosowanie

Zaprojektowane po ludzku

woczesny jak i klasyczny design.

Produkty standardowe

Icon Loft pozwala na tworzenie konstrukcji Icon Loft to także linia produktów standardo- Linia produktów Icon Loft Lite w 2019 roku

drzwi, okien i stałych przeszkleń jak ścianki wych takich jak np. drzwi uchylne i przesuwne została nagrodzona przez kapitułę konkursu
działowe. Rozbudowany system akceso- dostępne w ekonomicznych cenach za po- Zaprojektowane po ludzku.
riów i okuć pozwala na projektowanie drzwi średnictwem sprzedaży internetowej.
uchylnych, przesuwnych, oraz na zawiasach typu pivot.
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Icon Loft Lite
dane techniczne
Materiał i ochrona

stal gorącowalcowana
ochronna powłoka cynkowa
lakier proszkowy w palecie RAL oraz farby niestandardowe

Szerokość czołowa

szklenie stałe 30 mm
szprosy konstrukcyjne 30 mm
ościeżnica 20 mm x 35 mm
ramka przyszybowa 12 mm

Elementy ruchome

rozwierne
przesuwne
pivot

Zamykanie

pochwyt stały + domykanie magnes
klamka z zamkiem łazienkowym w kasecie
klamka z zamkiem na klucz w kasecie
klamka bez zamka w kasecie

Wymiary

maksymalne wymiary drzwi to 1000 x 2400 mm (szer. x wys.)
maksymalne wymiary przeszkleń stałych to 1000 x 2400 mm (szer. x wys.)

Podziały

szprosy konstrukcyjne symetryczne i niesymetryczne prostopadłe
szprosy konstrukcyjne poziome i pionowe w układzie niestandardowym
maksymalna powierzchnia kwatery do 1000 x 1000 mm (szer. x wys.)

Waga

30 - 60 kg / 1 m2 oszklonej konstrukcji

Dźwiękoszczelność

do 30 dB (szkło bezpieczne klejone VSG 3.3.1)

Szklenie

szkło i materiały wypełniające o grubości do 10 mm
montaż szkleń i wypełnień mokry oraz suchy

Montaż Icon - Concept
Montaż samodzielny

dokonujemy pomiarów i montażu na terenie całej Polski
istnieje możliwość samodzielnego zamontowania produktów Icon Loft Lite. Ze względu

na możliwość uszkodzenia podczas transportu szkło wysyłane jest osobno. Do zamówienia
dołączany jest zestaw montażowy.
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Icon Loft Lite
specyfikacja techniczna profilu

4 mm
13 mm

26 mm

13 mm

12 mm

4 mm

30 mm

26 mm

12 mm

30 mm

4 mm

30 mm

6 mm

30 mm

4 mm

30 mm

przekrój przez panel stały

4 mm
13 mm

35 mm

13 mm

35 mm

12 mm
3 mm

30 mm

12 mm

30 mm

4 mm

20 mm

6 mm

35 mm

3 mm

12 mm

przekrój przez skrzydło drzwi
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne pojedyncze

KOD PRODUKTU: HS-00-T0-M-L
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

240 cm

szerokość całkowita minimalna

80 cm

szerokość całkowita maksymalna

100 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne podwójne

KOD PRODUKTU: HD-00-T0-M-L
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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zewnętrzna

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

240 cm

szerokość całkowita minimalna

160 cm

szerokość całkowita maksymalna

200 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne

6

Icon Loft Lite
drzwi rozwierne pojedyncze z naświetlem

KOD PRODUKTU: HS-00-T0-M-L
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Naświetle

wysokość minimalna naświetla

40 cm

wysokość maksymalna naświetla

100 cm

szerokość naświetla
Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

szerokość całkowita

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

80 cm

szerokość całkowita maksymalna

100 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne pojedwójne z naświetlem

KOD PRODUKTU: HD-00-T1-M
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Naświetle

wysokość minimalna naświetla

40 cm

wysokość maksymalna naświetla

100 cm

szerokość naświetla
Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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zewnętrzna

szerokość skrzydła

wysokość całkowita minimalna

240 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

160 cm

szerokość całkowita maksymalna

200 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne pojedyncze z panelem stałym

KOD PRODUKTU: HS-10-T0-M-L
Skrzydło

Panel stały

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów

prawa/lewa

wysokość panelu stałego

szerokość całkowita

strona montażu panelu stałego

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

szerokość minimalna panelu stałego

40 cm

szerokość maksymalna panelu stałego

100 cm

wysokość całkowita minimalna

240 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

120 cm

szerokość całkowita maksymalna

200 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne podwójne z panelami stałymi

KOD PRODUKTU: HD-11-T0-M
Skrzydło

Panel stały

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów

zewnętrzna

wysokość panelu stałego

szerokość całkowita

strona montażu stałego

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

szerokość minimalna panelu stałego

40 cm

szerokość maksymalna panelu stałego

100 cm

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

240 cm

szerokość całkowita minimalna

240 cm

szerokość całkowita maksymalna

400 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne pojedyncze z naświetlem i panelem stałym

KOD PRODUKTU: HS-10-T2-M-L
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Naświetle

Panel stały

wysokość minimalna naświetla

40 cm

wysokość maksymalna naświetla

100 cm

szerokość naświetla

szerokość skrzydła

wysokość panelu stałego

wysokość całkowita

strona montażu panelu stałego

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

prawa/lewa

szerokość minimalna panelu stałego

40 cm

szerokość maksymalna panelu stałego

100 cm

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

120 cm

szerokość całkowita maksymalna

200 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
Icon Loft Lite katalog 2021

Icon Loft Lite
drzwi rozwierne pojedyncze z naświetlem i panelami stałymi

KOD PRODUKTU: HS-11-T2-M-L
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Naświetle

Panel stały

wysokość minimalna naświetla

40 cm

wysokość maksymalna naświetla

100 cm

szerokość naświetla

szerokość skrzydła

wysokość panelu stałego

wysokość całkowita

strona montażu panelu stałego

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

prawa/lewa

szerokość minimalna panelu stałego

40 cm

szerokość maksymalna panelu stałego

100 cm

wysokość całkowita minimalna

240 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

160 cm

szerokość całkowita maksymalna

300 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne podwójne z naświetlem i panelami stałymi

KOD PRODUKTU: HD-11-T2-M-L
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Naświetle

wysokość minimalna naświetla

40 cm

wysokość maksymalna naświetla

100 cm

szerokość naświetla
Panel stały

wysokość panelu stałego
strona montażu panelu stałego

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

szerokość skrzydła x 2
wysokość całkowita
prawa/lewa

szerokość minimalna panelu stałego

40 cm

szerokość maksymalna panelu stałego

100 cm

wysokość całkowita minimalna

240 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

240 cm

szerokość całkowita maksymalna

400 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
Icon Loft Lite katalog 2021

Icon Loft Lite
drzwi rozwierne pojedyncze z naświetlem i panelami stałymi

KOD PRODUKTU: HS-11-T1-M-L
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Naświetle

Panel stały

wysokość minimalna naświetla

40 cm

wysokość maksymalna naświetla

100 cm

szerokość naświetla

szerokość skrzydła

wysokość panelu stałego

wysokość skrzydła

strona montażu panelu stałego

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

prawa/lewa

szerokość minimalna panelu stałego

40 cm

szerokość maksymalna panelu stałego

100 cm

wysokość całkowita minimalna

240 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

160 cm

szerokość całkowita maksymalna

300 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi rozwierne podwójne z naświetlem i panelami stałymi

KOD PRODUKTU: HD-11-T1-M
Skrzydło

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

strona montażu zawiasów
Naświetle

wysokość minimalna naświetla

40 cm

wysokość maksymalna naświetla

100 cm

szerokość naświetla
Panel stały

wysokość panelu stałego
strona montażu panelu stałego

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Zamykanie
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prawa/lewa

szerokość całkowita
wysokość skrzydła
prawa/lewa

szerokość minimalna panelu stałego

40 cm

szerokość maksymalna panelu stałego

100 cm

wysokość całkowita minimalna

240 cm

wysokość całkowita maksymalna

340 cm

szerokość całkowita minimalna

320 cm

szerokość całkowita maksymalna

400 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita + 1 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita + 1 cm

pochwyt stały + domykający magnes

dostępne

klamka z zamkiem WC w kasecie

dostępne

klamka z zamkiem na klucz w kasecie

dostępne

klamka w kasecie

dostępne
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Icon Loft Lite
drzwi przesuwne pojedyncze naścienne

KOD PRODUKTU: SS-00-T0
Skrzydło

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Prowadnica

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

240 cm

szerokość całkowita minimalna

80 cm

szerokość całkowita maksymalna

100 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita - 6 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita - 6 cm

nowoczesna

dostępne

industrialna

dostępne

montaż

naścienny

długość prowadnicy

Icon Loft Lite katalog 2021

200, 250, 300, 350, 400 cm
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Icon Loft Lite
drzwi przesuwne podwójne naścienne

KOD PRODUKTU: SD-00-T0
Skrzydło

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Prowadnica

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

240 cm

szerokość całkowita minimalna

160 cm

szerokość całkowita maksymalna

200 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita - 6 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita - 6 cm

nowoczesna

dostępne

industrialna

dostępne

montaż

naścienny

długość prowadnicy
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200, 250, 300, 350, 400 cm
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Icon Loft Lite
drzwi przesuwne pojedyncze sufitowe

KOD PRODUKTU: SS-00-T0
Skrzydło

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Prowadnica

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

240 cm

szerokość całkowita minimalna

80 cm

szerokość całkowita maksymalna

100 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita - 6 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita - 6 cm

nowoczesna

dostępne

industrialna

dostępne

montaż

sufitowy

długość prowadnicy
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200, 250, 300, 350, 400 cm
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Icon Loft Lite
drzwi przesuwne podwójne sufitowe

KOD PRODUKTU: SS-00-T0
Skrzydło

Wymiary całkowite

Warunki montażu
Prowadnica

wysokość minimalna skrzydła

200 cm

wysokość maksymalna skrzydła

240 cm

szerokość minimalna szkrzydła

80 cm

szerokość maksymalna skrzydła

100 cm

wysokość całkowita minimalna

200 cm

wysokość całkowita maksymalna

240 cm

szerokość całkowita minimalna

160 cm

szerokość całkowita maksymalna

200 cm

wysokość całkowita otworu

wysokość całkowita - 6 cm

szerokość całkowita otworu

szerokość całkowita - 6 cm

nowoczesna

dostępne

industrialna

dostępne

montaż

sufitowy

długość prowadnicy
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200, 250, 300, 350, 400 cm
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Icon Loft Lite
podziały

Podziały
symetryczne
prostopadłe

0/2

0/3

0/4

1/1

1/2

1/3

1/4

2/1

2/2

2/3

2/4

deko 1

deko 2

deko 3

deko 4

deko 5

deko 6

deko 7

deko 8

Podziały
niesymetryczne
prostopadłe

Podziały
na specjalne
zamówienie

Podziały objęte katalogiem produkowane są w oparciu o wytyczne technologiczne Icon Concept. Wszelkie ingerencje w układ
szprosów są realizowane na specjalne zamówienie.
W przypadku konstrukcji łączonych, np. drzwi z panelami stałymi lub naświetlami, podziały są rozmieszczane na panelach stałych
automatycznie, zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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Icon Loft Lite
wypełnienie stalowe - kickpanel

Wypełnienia
stalowe

0/2 kickpanel

0/3 kickpanel

0/4 kickpanel

1/1 kickpanel

1/2 kickpanel

1/3 kickpanel

1/4 kickpanel

2/1 kickpanel

2/2 kickpanel

2/3 kickpanel

2/4 kickpanel

Jako wypełnienie typu kickpanel w standardzie są stosowane blachy stalowe lakierowane w kolorze ramy.
Wszystkie wypełnienia typu kickpanel są wykonywane dwustronnie - oznacza to, że kwatera wypełniona blachą stalową ma
widoczną powierzchnie stali po obu stronach kwatery.
Na specjalne zamówienie można:
- wykonać kickpanel w kolorze odmiennym niż kolor ramy,
- zastosować wypełnienie stalowe w innych kwaterach np. w górnych,
- wypełnić kwaterę stalą jednostronnie, stosując po drugiej stronie inne wypełnienie np. lustro,
- wykonać kickpanel z blachy perforowanej, ciętej laserowo lub siatki stalowej.
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Icon Loft Lite
szprosy

szprosy konstrukcyjne
widok od strony gładkiej

szprosy konstrukcyjne
widok od strony technicznej

Szprosy konstrukcyjne są szprosami spawanymi, wykonanymi z profili stalowych.
Każda kwatera wydzielona szprosami konstrukcyjnymi wypełniona jest osobną taflą szkła.
Szprosy konstrukcyjne pozwalają na wypełnianie różnych kwater innymi wariantami szkła w wariancie na specjalne zamówienie.
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Icon Loft Lite
pochwyty standardowe

31

pochwyt 1

pochwyt 2

pochwyt 3

pochwyt 4
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Icon Loft Lite
pochwyty deco

pochwyt deco 1

Icon Loft Lite katalog 2021

pochwyt deco 2
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Icon Loft Lite
kasety

kaseta pod klamkę z zamkiem

kaseta pod klamkę

Kasety standardowe posiadają wymiary podane w powyższej dokumentacji.
Na specjalne zamówienie wykonujemy kasety o wymiarach na zamówienie np. wypełniające całą wysokość kwatery.
Zastosowanie kasety w szczególnych sytuacjach wymaga zastosowania szkła hartowanego ze względu na ryzyko pęknięcia szkła.

33

Icon Loft Lite katalog 2021

Icon Loft Lite
klamki, klamki z zamkiem

klamka 1 - topaz

klamka 2 - nova

Klamki standardowe dostarczane są w kolorze czarnym z wkładką cylindryczną.
Na specjalne zamówienie lakierujemy klamki kolorach niestandardowych.
Istnieje możliwość przystosowania drzwi do montażu dowolnej klamki.
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Icon Loft Lite
szkło i wypełnienie
szkło

35

VSG 33.1 6 mm przezroczyste

standard

VSG 33.1 6 mm mleczne

standard

VSG 44.2 8 mm przezroczyste

opcjonalnie hartowane

VSG 44.2 8 mm mleczne

opcjonalnie hartowane

optiwhite 6 mm, 8 mm, 10 mm

hartowane

float 6 mm, 8 mm, 10 mm

hartowane

satynowane 4 mm

hartowane

lustro srebrne 3 mm

opcjonalnie hartowane

lustro brązowe 4 mm

opcjonalnie hartowane

lustro grafit 4 mm

opcjonalnie hartowane

lustro podwójne srebrne 6 mm

opcjonalnie hartowane

lustro podwójne brązowe 8 mm

opcjonalnie hartowane

lustro podwójne grafit 8 mm

opcjonalnie hartowane

antisol grafit/brąz 6 mm

hartowane

szkło zbrojone 6 mm

niehartowane

flutes 4mm

niehartowane

VSG przezroczyste

VSG mleczne

optiwhite

float

satynowane

lustro srebrne

lustro brązowe

lustro grafitowe

antisol brązowy

antisol grafit

szkło zbrojone

flutes
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Icon Loft Lite
wykończenie i lakierowanie

Spawy

szlifowane
industrialne

Lakierowanie

czarny 9005 drobna struktura, biały 9003 mat,
antracyt 7021 mat, Icon Gold, Icon Transparent
dowolny paleta RAL

standard
opcja

lakier z poza RAL

specjalne zamówienie

mat/struktura

specjalne zamówienie

* Przedstawione symbole reprezentujące kolory nie są referencyjne, jedynie symbolizują wariant kolorystyczny.
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Icon Loft Lite
przekroje profili

Panel stały
Drzwi przesuwne
Drzwi rozwierne

Drzwi pivot
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Icon Loft Lite
prowadnice

Prowadnice
nowoczesne

prowadnica ścienna

prowadnica sufitowa

prowadnica ścienna

prowadnica sufitowa

prowadnica industrialna

prowadnica nowoczesna

Prowadnice
industrialne
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38

Icon Loft Lite
rozwiazania na specjalne zamówienie
naświetla łukowe

na specjalne zamówienie projektujemy i produkujemy drzwi z łukowymi naświetlami.

metale szlachetne

na specjalne zamówienie wykonujemy elementy konstrukcji z metali kolorowych takich jak
miedź, mosiądz, oraz stal nierdzewna lub Cor-Ten®

wykończenie industrialne

na specjalne zamówienie wykonujemy konstrukcje w wariancie industrialnym, polegającym na
surowym wykonaniu spawalniczym, bez szlifowania spawów, opcjonalnie lakierowanie
bezbarwne

ścianki działowe

na specjalne zamówienie wykonujemy zabudowy całych pomieszczeń, ścianki łączone pod
różnymi kątami, zabudowy na wymiar

konstrukcje podwieszane

na specjalne zamówienie wykonujemy zabudowy podwieszane do sufitów lub podciągów,
ścianki łączone pod różnymi kątami, zabudowy na wymiar

* aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości realizacji lub skonsultować projekt należy skontaktować się z przedstawicielem Icon Concept
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Icon Loft Lite
realizacje
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