Schuifkiep deur/ pui is het meest gangbare schuifsysteem in de kunststof schuifdeuren. Het systeem heeft als voordeel dat de deur geschoven kan worden, maar ook op de kiepstand
kan worden gezet om te ventileren. Een groot kenmerk van de schuifkiep pui is dat de profielen hetzelfde zijn als de raam en deurkozijnen. De schuifkiep systemen van Corona CT 70
PASK‐Elementen zijn net als ramen en deurprofielen respectievelijk 7 of 11,2 cm diep. Een parallel schuifkiep systeem is prijs technisch gezien de beste koop.
Dus het vlakke of verdiepte profiel.

1.

Naast "kantelen" is ook afstellen en verschuiven van de venstervleugel mogelijk

2.

Beslagen naar keuze voor 2‐ tot 4‐vleugelige PASK‐elementen

3.

Maximale dichtheids‐ en geluidsisolatiewaarden

4.

Optimale elementstabiliteit dankzij grote stalen versterkingsprofielen met een wandsterkte tot en met 3 mm

5.

De schuifvleugels zijn in kantelpositie tegen openschuiven beveiligd

6.

Mogelijke veiligheidsniveaus: (WK0) (WK1) (WK2)

7.

Bij Corona CT 70 PASK‐elementen zorgt de grote keuze aan gekleurde en houtdecors voor een individuele vormgeving van de elementen.

8.

Tegelijkertijd bieden de rondomlopende vleugelafdichting en de verschillende veiligheidsniveaus tot optimaal comfort en hoge veiligheid.

Kwaliteit De kwaliteit van deze deuren is erg hoog. Het meerpunt‐ hang en sluitwerk is super robuust. Verder zorgt de degelijke constructie van het systeem ervoor dat er bij gesloten
toestand geen tocht naar binnen kan glippen. De afdichting is optimaal! Er zijn de 2‐delige, 3‐delige en 4‐delige variant. Het schuifkiep systeem kan tot een lengte van ca. 5 meter (in 4 of
3 delen of tot 3 meter in 2 delen)geleverd worden zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit en levensduur van de schuifpui. De schuifkiep pui is makkelijk schoon te houden en zeer
functioneel. Onze schuifkiepsystemen zijn uitgerust met het robuuste Winkhaus beslag, systeem: duoPort SK 160 Z. Beste Koop Het systeem is ook meteen het meest verkochte systeem.
Dit heeft niet alleen te maken met de kwaliteit, maar ook met de prijs. Een parallel schuifkiep systeem is prijs technisch gezien de beste koop.
Corona CT 70 PASK‐Elementen zijn gebaseerd op het Corona CT 70 raamsysteem.
Ze zijn verkrijgbaar met dezelfde profielcontouren als die van het raamsysteem Cava, Rondo en Classic en natuurlijk het verdiepte profiel CT70 Accent.



Naast "kantelen" is ook afstellen en verschuiven van de venstervleugel mogelijk



Beslagen naar keuze voor 2‐ tot 4‐vleugelige
PASK‐elementen



Vleugelgeometrie zowel in vlak verplaatst (Classic), als in kwart (Rondo) en half vlak verplaatst (Cava) vleugelmodel



Vleugel‐ en kozijnprofielen als meerkamersysteem ‐ verbetering van stabiliteit en warmte‐isolatie van de elementen



Maximale dichtheids‐ en geluidsisolatiewaarden



Optimale elementstabiliteit dankzij grote stalen versterkingsprofielen met een wandsterkte tot en met 3 mm



De schuifvleugels zijn in kantelpositie tegen
openschuiven beveiligd



Mogelijke veiligheidsniveaus: SFI, SFII‐Extra (AhS‐Extra) en SFIII (WK2)
Bij Corona CT 70 PASK‐elementen zorgt de grote keuze aan gekleurde en
houtdecors voor een individuele vormgeving van de elementen.Tegelijkertijd bieden de
rondomlopende vleugelafdichting en de verschillende veiligheidsniveau?s
optimaal comfort en hoge veiligheid. .

