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Těsnící profily G2G podpoří prestižní vzhled
Vašeho interiéru

TĚSNÍCÍ PROFILY

V novém katalogu 2013/14 společnost Okentěs, spol. s r.o. představuje těsnicí profily G2G – samolepicí
těsnění mezi skla
V současné době jsou v moderních stavbách, ale i při rekonstrukcích
stále více používány prosklené stěny, oddělovací příčky ze skla,
skleněné dveře, sprchové kouty, atd. Při instalaci těchto skleněných
stavebních prvků, konkrétně ke spojování jednotlivých skleněných
tabulí, se tradičně používá speciální čirý silikon na sklo. Náš partner,
firma Reddiplex – anglický specialista na vytlačovaná těsnění –
přináší nové elegantní řešení spojů mezi skly pomocí speciálních
G2G profilů. Samolepicí těsnicí profily G2G nabízí alternativu k silikonu, jejich použitím je dosaženo čistého, rovného a tenkého spoje
skel, což vyhoví zvyšujícím se nárokům uživatelů na dokonalou, neviditelnou linii spojů skel. Hlavní výhodou těchto profilů je UV stabilita, ani po čase nedochází ke změně průhlednosti a nežádoucímu

zažloutnutí spojů. Užití těchto profilů podporuje prestižní vzhled
vašeho interiéru.
Těsnicí profily G2G vynikají výbornou adhesi mezi sklem a profilem
a dobrou počáteční lepivostí. Tyto profily jsou určeny pro standardní
sklo 10 a 12 mm a laminované sklo 10,8 a 12,8 mm, jsou dodávány
v délce 3 metry a v 6 různých variantách – tvarech, např. profil tvar
H, rohový ochranný 90° viz aplikace na obr. a – f.
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Ochrana prstů Vašich dětí – Finprotect Plus
Profesionální ochrana proti uvíznutí prstů ve dveřích
Nový katalog 2013/14 společnosti Okentěs, spol. s r.o. je svým specifickým zaměřením určen především
pro výrobce oken, dveří. Je tedy zřejmé, že prvky na ochranu prstů proti přiskřípnutí prstů ve dveřích jsou
jeho součástí.
Na evropském trhu funguje několik systémů
ochrany prstů různé cenové úrovně a kvality. ELLEN® Finprotect PLUS je přední značka
v systému ochrany prstů v Evropě především
ve Velké Británii, Francii, Německu, Skandinávii, Holandsku a v poslední době se začíná
prosazovat i u nás. Řízení bezpečnosti je důležitý aspekt v oblasti profesionální péče o dítě. Nicméně ve školách, školkách, nemocnicích, domovech pro seniory, toaletách veřejných prostor (nákupních center) můžeme očekávat, že se nějaké nehody stanou, a právě
zde bezpečnost vyžaduje stálou pozornost.
V současném světě vedení soudních sporů
o cokoli, si především školy nemohou dovolit
být lhostejné k zajištění bezpečnosti dětí. Ve
skutečnosti v poslední době dochází k ná-
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růstu případů zranění prstů přivřením do dveří. V nejhorších případech
může dojít až k tragickým událostem ztráty konečků prstů, a to se díky
novému Finptotect Plus nemusí stávat.
Ellen Finprotect Plus je perfektním řešením ochrany prstů před bolestivým zraněním, poskytuje ochranu na obou stranách dveří. Je vhodný
pro vnitřní i vnější křídlové dveře – dřevěné, plastové, kovové, ovšem existují i speciální varianty, např. na kyvné dveře.
Sada Finprotect Plus (obr. 1) se skládá ze 2 kusů plastových profilů (široký,
úzký) a 2 ks hliníkových profilů, při montáži jsou plastové profily jednoduše nacvaknuty do hliníkových profilů. Hliníkové profily jsou upevněny pomocí přiložených šroubů. Pro upevnění do interiérových plastových, strukturovaných nebo skleněných dveří je dostupná vysoce výkonná oboustranná lepicí páska, do kovových dveří samozářezné šrouby.
Montážní video můžete vidět na www.finprotectplus.cz/sk. Výhodou je
i následná, jednoduchá demontáž.
Finprotect Plus je vysoce odolný, jeho životnost byla testována na 1 milion
cyklů (zavření – otevření), výrobek obdržel certifikát TÜV.
Plastový profil je určen pro maximální úhel otevření 130 – 180° (závisí na
typu dveří a pantů). V případě, že úhel otevření je větší, používá se dveřní
zarážka nebo zavírač dveří. Ochrana prstů Finprotect Plus má atraktivní
design, je dodáván v délce 198 cm v různém barevném provedení –

černá, bílá, šedá, hnědá, modrá, červená, žlutá – obr. 2.
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