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Společnost Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o. je dceřinou společností belgického
koncernu Deceuninck, má pobočky ve více než 75 zemích. Tyto pobočky tvoří globální síť
závodů na zpracování plastu.
Světový koncern nabízí řešení z vysoce kvalitních PVC systémů pro okna a dveře,
obklady fasád a střechy, interiérové a zahradní konstrukce. Pod křídly silného
mateřského koncernu a s více než 50 lety zkušeností v oboru se mohla společnost
Inoutic rozvinout v evropského vedoucího výrobce v oblasti plastových okenních proﬁlů.
Společnost pokrývá celý řetězec tvorby hodnot – od návrhu přes vývoj až po extrudování
a ﬁnální povrchovou úpravu. Jejím cílem je propojovat vnitřní a vnější stranu budov
jakéhokoliv typu pomocí technicky precizních produktů. Společnost Inoutic vyvíjí
produkty, které nastavují měřítko ostatním – z hlediska kvality, funkčnosti i spolehlivosti.
Těší nás, že jste se rozhodli pro okenní proﬁly Inoutic. Vaše komentáře, přání a podněty
nás velmi zajímají.
Pište nám na: info@inoutic.cz
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Posuvné systémy
pro maximální otevřenost

Posuvné systémy Inoutic – rozšíření interiéru směrem ven / Posuvné systémy
Inoutic umožňují realizovat velké okenní plochy, které otevírají interiéry, nabízejí
bezpečnost a maximální ochranu proti povětrnostním vlivům. Díky vyspělé technice
a kvalitnímu materiálu jsou tyto špičkové výrobky součástí architektury budoucnosti.

Rozmanitost provedení / Posuvnými systémy Inoutic můžete vytvářet přechody mezi
interiérem a exteriérem svého domu zcela podle svých přání a potřeb. Každou
variantu spojuje jednoduchá ovladatelnost s maximálním komfortem bydlení
a každá je kompatibilní se všemi proﬁlovými systémy Inoutic. Individuální nároky
na design lze realizovat působivě širokým spektrem barev.
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Posuvné dveře

Odsuvně posuvný systém

Shrnovací posuvné dveře

Schéma 3-2-1

Schéma 6-5-1

Schéma 4-3-1

Schéma 5-4-1

Schéma 7-6-1

Zdvižně posuvný systém – velké prosklené plochy a stabilita

Odsuvně posuvný systém – ﬂexibilní a těsný

Shrnovací posuvný systém – elegantní a lehký

Zvlášť velké prosklené plochy lze otevřít zdvižně posuvnými dveřmi,
aniž bychom přišli o komfort plochého prahu. S minimem vynaložené
síly lze posunovat až čtyři prvky křídla a otevřít tak cestu ven, a to bez
prahu a s nádherným výhledem. Velmi dobré izolační parametry zvyšují
energetickou účinnost a ve variantě s dálkovým motorovým ovládáním
umožňují snadnou manipulaci.

Tento systém se dvěma až čtyřmi prvky se ideálně hodí pro menší
vestavby a přestavby se standardními proﬁly Inoutic. Vyznačuje se
vynikající těsností vůči nárazovému dešti, znamenitými hodnotami
tepelné a zvukové izolace a snadnou ovladatelností. Díky dodatečným
opatřením lze snadno zajistit zvýšenou ochranu proti vniknutí. Křídla,
která jsou posuvná v úrovni okna, se mohou samostatně sklápět.

Pomocí tohoto systému lze úplně otevřít řadu oken, aniž by pevné
okenní křídlo nebo středový sloupek bránily výhledu nebo východu ven.
Jednotlivé prvky dveří se pouze shrnou do tvaru harmoniky
a odsunou se na stranu. Jednotlivá křídla lze otevřít speciálními
uzavíracími plechy a shrnovací posuvné dveře lze upevnit při
jakémkoliv částečném otevření.

KONCEPCE RECYKLACE / FIRMA INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM
INICIATIVY „REWINDO“, KTERÁ SDRUŽUJE PŘEDNÍ NĚMECKÉ VÝROBCE
PLASTOVÝCH PROFILŮ ZA ÚČELEM PODPORY RECYKLACE
PLASTOVÝCH OKEN.

