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VÝHODY PRŮHLEDNÉ JAKO SKLO
Systém LAMILUX CI skleněný prvek F100

Nový LAMILUX systém CI skleněný prvek F100 vám přináší 
denní světlo, abyste se cítili dobře!
Využijte optimální osvětlení vašeho prostoru přirozeným 
světlem a nastavte si teplotu v místnosti stisknutím tlačítka. 

Komfort a energetická účinnost

•   energeticky účinný dopad denního světla – zasklení sériově 
s teplou hranou

• komfortní přirozené větrání a odvětrání
•   řízení působení světla a tepla vnitřními nebo vnějšími prvky 

ochrany před sluncem 
• jednoduchá obsluha s komfortním dálkovým ovládáním

Vedoucí technologie

•  NOVINKA: Integrace 3násobného izolačního zasklení s 
velice dobrými hodnotami Ug 

•  NOVINKA: vynikající, prověřená vzduchotěsnost díky 
novému dvojitému kruhovému těsnění

•  velice vysoké zachycování zatížení díky optimalizovaným 
profilům

• okrajový spoj odolný proti UV záření
•  NOVINKA: hladký přechod mezi zasklením a rámovými 

profily pro volný odtok dešťové vody bez zašpiněných okrajů

Rychlé, jednoduché zpracování

•  skleněný prvek je na podstavci namontován ze závodu
•   splňuje bez přídavných opatření (jako jsou například 

štěrkové záhozy) DIN 18234

Velikosti k dodání

Rozměr OKD

70 / 135
80 / 80
90 / 90

90 / 120

90 / 145
100 / 100
120 / 120 
150 / 150 

optimalizovaný teplotní průběh pro vynikající izolační hodnoty

odtok vody bez překážek, bez zašpiněných okrajů
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NOVINKA: hladký přechod mezi zasklením a rámovými 
profily pro volný odtok dešťové vody

NOVINKA: optimalizovaný vsazovací rám

NOVINKA: vynikající, prověřená vzduchotěsnost díky 
dvojitému kruhovému těsnění

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

KOMFORT

DESIGN

BEZPEČNOST

vysoká vzduchotěsnost 2 a 3násobné izolační zasklení 
(volitelně ESG a na výběr také 
matně světlá fólie VSG) s hodno-
tami Ugod 1,1 do 0,7 W/(m²K)

vysoký podíl denního světla díky 
velkým rozměrům jednotlivých 
prvků

rovný přechod mezi zasklením a 
rámovým profilem

bez zašpiněných okrajů

jednoduché otevírání větrání 
díky nové technologii řetězového 
motorku v ochranné třídě EP 54

napojení na komfortní ovládání s 
dálkovým rádiovým ovládáním

volitelná výbava s vnitřní nebo 
vnější ochranou proti slunci 

volitelně použitelné jako střešní 
výlez 

optimalizované rámové profily 
pro vysoké zachycování zatížení

vynikající těsnost při silném dešti použití jako zařízení RWA na 
schodištích

ODTOK VODY 
BEZ PŘEKÁŽEK

ZASKLENÍ  
do Ug = 0,7 W/(m²K) 

VZDUCHOVĚ TĚSNÝ
Třída 4 EN 12207

TĚSNÝ PŘI SILNÉM 
DEŠTI Třída E 1500 

EN 12208



Technická data v tomto prospektu odpovídají aktuálnímu stavu při tisku a mohou se měnit. Naše technická data vycházejí z výpočtů, údajů dodavatelů nebo byla zjištěna v rámci zkoušky 
od nezávislých zkušebních ústavů dle platných norem. 
Výpočet koeficientu prostupu tepla pro naše plastová zasklení byl proveden dle „Metody konečných prvků“ s referenčními hodnotami dle DIN EN 673 pro izolační skla. Přitom byl, dle 
praxe a specifických poznatků v oblasti plastů, definován teplotní rozdíl 15 K mezi vnějšími plochami materiálu. Funkční hodnoty se vztahují pouze na zkušební vzorky v rozměrech pro 
danou zkoušku. Další záruka pro technické hodnoty se nepřebírá. To platí především pro změněné situace vestavby nebo v případě, že probíhá doměřování na stavbě.

SVĚTLÍK F100 SKLENĚNÝ PRVEK

PÁSOVÝ SVĚTLÍK B

PROSVĚTLOVACÍ STĚNA

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA PR 60

SYSTÉMY PŘÍVODU VZDUCHU

PÁSOVÝ SVĚTLÍK S

SANACE

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE  
A TEPLA

FOTOVOLTAIKAOVLÁDACÍ TECHNIKA

SKLOLAMINÁTOVÉ PLASTY

Zde naskenujte a zjistěte více o systémech denního světla LAMILUX!
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Tel.: +420 466264020 | e-mail: info@lamilux.cz | http: www.lamilux.cz

Sídlo firmy
LAMILUX CZ s.r.o.
Na Zámecké 1518/9
CZ 140 00 Praha 4

Adresa provozovny 
LAMILUX CZ s.r.o
Čs. armády 1181 

CZ 562 01 Ústí nad Orlicí


