
NAJLEPŠIA TESNOSŤ NA SVETE

Svojim patentovaným, nafukovacím tesniacim systémom, garantuje bezrámový  
posuvný systém air-lux vynikajúce stavebno-fyzikálne hodnoty. Celoobvodové  
nafukovacie tesnenie sa stará po zatvorení o 100 % tesnosť.

Tesnenie neaktívne Tesnenie aktívne – 100 % tesnosťTesnenie aktívne

 
Najtesnejšie na svete.

100 % tesný vďaka patentovanému, nafukovaciemu  
tesniacemu systému

Odolnosť voči hnanému dažďu Trieda E1500

Bezrámové posuvné krídlo do 18 m² zapustené do podlahy  
a stropu

Profily z hliníka, dreva a bronzu

Bezpečnosť proti vlámaniu Trieda odolnosti RC 3

Flexibilita vyhotovenia vďaka širokej ponuky elementov,  
ovládania a rôznych možností otvárania

10 ročná záruka na tesnenie, rámy a kovanie

Nepriestrelné špeciálne sklá do hrúbky 60 mm

Zapustené do podlahy a stropu

Mikrovetranie, bezbariérové pre vozičkárov 

AIR-LUX FAKTY

Tepelná izolácia
Klasifikácia podľa EN 10077-1:
0.92 W / m² K, Ug 0.6 W / m² K

Uw hodnota / vzťahujúca sa na objekt
0.83 W / m² K, Ug 0.5 W / m² K

Priepustnosť vzduchu
Klasifikácia podľa EN 12207: 1999 – 11

Trieda 4

Odolnosť voči hnanému dažďu
Klasifikácia podľa EN 12207: 1999 – 11

Trieda E1500

Zaťaženie vetrom
Klasifikácia podľa  
EN 12210: 1999 – 11 / AC: 2002 – 80

Trieda C4 / B4
1600 Pa, max. 2400 Pa

Bezpečnosť proti vypáčeniu
Trieda odolnosti WK 2 / RC 2
WK 3 / RC 3

Posuvný do 3 m

Zvuková izolácia
vzťahujúca sa na objekt 43 dB závislá
podľa výšky elementu / výberu skla
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MATERIALY, KTORÉ ROBIA  
VÝNIMOČNÝ RÁM

Súkromný dom, Švajčiarsko
Znamenitá stavba s veľkou dávkou rafinovanosti. Použitie air-lux safe sa stará o najvyššiu bezpečnosť.

air-lux classic
Prvotriedny hliníkový systém očarí svojou optikou a funkčnosťou z interiéru a aj z 
exteriéru. Vyhotovenie nasleduje presne podľa Vašich predstáv: vysokokvalitne 
eloxovaný alebo práškovaný povrch. Tak, alebo tak systém umožňuje kombinovať 
rôzne povrchové úpravy z interiéru a z exteriéru. 

connect Holz
Ušľachtilé, teplé drevo z interiéru, trvácny hliník z exteriéru.
Povrch a optika sú individuálne voliteľné, na výber sú olejované, voskované, 
kartáčované alebo brúsené povrchy.

connect bronze
Masívny ušľachtilý bronz s prírodnou patinou z exteriéru umožňuje nové možnosti 
stvárnenia a podčiarkuje individualitu a charakter.

connect Bronze-Holz
Posuvné a fasádne konštrukcie z exteriéru bronz a z interiéru drevo. 

Súkromný dom, Nemecko
39 metrový sklený front dokazuje nenapodobiteľnú eleganciu air-lux.

Svetlom zaliate priestory si vyžadujú elegantné rámy. Air-lux sa už veľa rokov stará 
o inovatívny prístup s ušľachtilými materiálmi, a vie pritom vždy a znova prekvapiť. 
Táto materiálová fúzia vo vyhotovení fasádneho riešenia s posuvným bola v roku 
2013 ocenená významnou cenou AIT Award.

DAKO NOVÝ  
PARTNER AIR-LUX

AIR-LUX. BEZRÁMOVÝ FASÁDNY SYSTÉM, 
ODOLNÝ VOČI VŠETKÝM ELEMENTOM.
Air-lux je fasádny systém zapustený v podlahe a v strope s veľkoformátovými posu-
vnými plochami a jedinečným nafukovacím konceptom tesnenia. Posuvný systém s 
nerušeným výhľadom s posuvnými plochami do 18 m² vyvinula spoločnosť Krapf AG, 
ktorá je vedúcim švajčiarskym podnikom v tejto oblasti s celoplošnou ponukou špič-
kových riešení. So systémom air-lux ponúka Krapf AG architektom, projektantom 
fasád a investorom všestranný fasádny systém, ktorý presvedčí po architektonickej, 
estetickej a aj po stavebno- fyzikálnej stránke. air-lux je navrhnutý a vyrobený vlastný-
mi odborníkmi a montovaný odbornými partnermi. Od prvej inštalácie v roku 2004 je 
namontovaných viac ako 4500 posuvných krídel.
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1 Vila v strednom Nemecku
 Fasáda je kompletne vyhotovená air-lux oknami a posuvnými krídlami. Ovládanie manuálne  
 a motorizované. Celosklené rohy a zábradlia, bezpečnostné komponenty.
2 Vila v južnom Nemecku
 air-lux posuvné fasádne krídla, z časti motorizované. Pevné elementy a dvere, zábradlia zo skla. 
3 DAKO Slovakia s.r.o. Trenčín, air-lux partner
 ľahko dostupný showroom, neďaleko dialnice D1 Trenčín-západ.

Naše služby pre Vás

Poradenstvo, plánovanie, výroba, montáž, servis

Sklo, fasádne systémy kompletná ponuka

air-lux patentovaný bezrámový systém

individuálne achitektonické riešenia na mieru

Krapf AG sa od roku 1964 vypracoval na popredného švajčiarského výrobcu v 
oblasti špecialnych nadrozmerných architektonických riešení zo skla, dreva a 
kovu. Vlasný patentovaný systém air lux stal synonymom k veľkolepým architek-
tonickým preskleniam. S našim novým partnerom DAKO sme nasadení ponúknuť 
Vám iba tie najlepšie riešenia. Sme hrdí na budovanie silných vzťahov s našimi 
zákazníkmi, využívajúc naše znalosti a skúsenosti od počiatočného návrhu až po 
finálne dokončenie Keď sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, naši experti sa 
stanu súčasťou vášho tímu a naplnia Váš projekt energiou, prinesú víziu k životu 
a charakteristický vzhľad.

DAKO & AIR-LUX
Spoločne sme zanietení prinášaním neobyčajných riešení, ktoré zachovajú dojem 
na každého kto ich uvidí. Veríme že air-lux systém je prirodzený požiadavkám 
klientov, pretože odráža naše prísne štandardy kvality, dizajnu a inovácii.


