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B-REKORD KLASSZIK

REDŐNYTOKOS ÁTHIDALÓ ZSALUZAT
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

R E D Ő N Y R E N D S Z E R

KLASSZIK 38
TÍPUSOK

1

KLASSZIK 44
MÉRETEZÉS

BEÉPÍTÉS

TERHELHETŐSÉG

A Baltavári Redőny Kft. szabadalmaztatott fejlesztése,
a B-REKORD® KLASSZIK REDŐNYTOK két funkciót tölt be az épületen.

ÁTHIDALÓ ZSALUZAT

HŐSZIGETELT REDŐNYTOK

A falazatba beépítve – a vele szállított, méretezett
betonacél armatúrát a betoncsatornájába
helyezve –, majd betonnal kitöltve
áthidalóként funkcionál.

Az építkezés befejező szakaszában, az alul kialakított
hőszigetelt redőnytokba építhető a redőny
és a fentről lehúzható szúnyogháló.

TÍPUSOK

KLASSZIK 38

KLASSZIK 44

380

440

300

A B-REKORD® KLASSZIK
REDŐNYTOK a standard falazó
elemekhez, 38 és 44 cm szélességi méretben készül.
Magasságuk 30 cm.

MÉRETEZÉS

A REDŐNYTOK HOSSZÁNAK KISZÁMÍTÁSA

Minden épületre egyedi konszignáció alapján gyártjuk a tokokat.
A tervezéshez és a megrendeléshez az alábbiakban
ismertetjük a méretválasztás szempontjait.

A B-REKORD® KLASSZIK-ot a szemöldök-magasság elérésekor az ablaknyílás
fölé, a falazatra kell ráültetni. Általában a falnyíláson oldalanként 15-20 cm-es
felfektetéssel számolunk.
A két oldalon történő felfektetésnek két célja van:
1. A betoncsatorna helyszíni kitöltésekor a beton a tok végein kialakított 10 cm-t
kiálló fülek között lefolyva a falazatra támaszkodjon. (Ehhez oldalanként minimum
12 cm-t rá kell ülnie a falazatra.)
A fokozott hőszigetelésű házaknál
már feltétel az ablakkáva teljes szigetelése. Azért, hogy az ablak tervezett mérete megmaradjon, szélesebb falnyílást falaznak a későbbi
kávaszigetelésnek helyet hagyva.
Ebben az esetben a 20 cm-es felfektetés a szigetelő lapokkal bélelt
falnyílásra számolandó.
2. A tok alsó részében kialakított, a falba benyúló redőnyalagútban
kap helyet a későbbi redőny szereléskor a gurtnitárcsa, vagy a motoros mozgatás szerelvényei. (Ezért rendelkezhet a B-REKORD®
REDŐNYRENDSZER mindössze 29 mm keskeny redőnylevezető
sínekkel.) A felfektetés a motoros működtetés esetén pár centiméterrel kisebb is lehet.

Árajánlat készítéshez,
rendeléshez alaprajzot
és függőleges metszetet kérünk.
A pontos gyártási méret ellenőrzése érdekében, kérjük a valódi
falazott méreteket megadni!

Túlnyúlás
a szerelvényeknek

A redőnyalagútban a kintivel megegyező a hőmérséklet, tehát arra kell törekedni, hogy az alagúttól a lakótér felé minél vastagabb legyen a redőnytok
hőszigetelő anyaga. Az utólag a redőnytokra kívülről felragasztott táblás hőszigetelés nem tölt be szigetelési funkciót!

MEGOLDÁSOK
MINDEN FALTÍPUSHOZ

A típusválasztásnál a teljes fal-rétegrenddel kell számolni, tehát ha később a tartófalazatra táblás szigetelés kerül,
akkor ezt az együttes méretet kell figyelembe venni. Néhány példa:

KLASSZIK 38

KLASSZIK 44

30 + 10 cm-es falban
100

20

KLASSZIK 44+4

38 + 8 cm-es falban

300

80

30 + 20 cm-es falban

380

200

20

20

A B-REKORD® REDŐNYTOK vastagságát a teljes rétegrendnél
legalább 2 cm-el keskenyebbre ajánljuk, hogy a külső szigeteléskor egy vékony lap ráragasztásával megbízhatóan össze tudják hozni
a külső síkot.

300

40

Extrém széles falazathoz rendelhető a belső oldalon EPS-habbal
megszélesített típus is. A szélesítés
növeli a szerkezet hőszigetelését,
egyben a nyílászárót is a külső falsík
felé tolja.

B-REKORD® KLASSZIK a szigetelés stádiumában
Tipp: Kővel, vagy dekorlemezzel burkolt
falazat tervezésénél jó tudni, hogy a
B-REKORD® REDŐNYTOK külső élére különböző méretű fogadóprofilokat is készítünk.

BEÉPÍTÉS
B-REKORD® KLASSZIK
redőnytokunkat minden esetben a falazáskor kell beépíteni.
Felrakáskor a belső falsíkra kell pozícionálni.

A szemöldök magasságában fel kell ültetni a falazatra, a vele szállított vasalatot belehelyezni,
60 cm-enként alátámasztani és kibetonozni.

GURTNI, VAGY MOTOR?
A gurtni bevezetéssel rendelt redőnytokokhoz a
gurtnifelcsévélő mechanika elhelyezésére egy falba
bevéshető dobozt adunk, amit a felső bevezetéssel
egy vonalban, a párkány magasságában kell bevésni.
Motoros működtetéshez a redőnytok nem igényel
plusz előkészítést, de a tápfeszültséget ki kell építeni a tok valamelyik végében. (3. prospektus)

TERHELHETŐSÉG
FALNYÍLÁS
[cm]

Készre szerelt állapotában
a gurtni így fog kinézni.

Redőnyszekrényes áthidaló zsaluzatunkhoz szállított
betonacél armatúra méretezése az alábbi táblázat szerint:

B-REKORD®

[gyártási méret, cm]

Th KN

Mh mKN

ALSÓ ACÉL
[B60.50]

90
130
54,00
12,50
2 db 12
120
160
54,00
27,00
2 db 12
150
190
54,00
27,00
2 db 12
180
220
54,00
37,00
2 db 14
240
280
54,00
35,00
2 db 14
240 cm feletti fesztávnál egyedi – az adott terhelésnek megfelelő – betonvas tervezés szükséges!

EXTRA LEHETŐSÉGEK

A B-REKORD® KLASSZIK REDŐNYTOK nem alkalmazható nyílászáró saroksorolás, illetve extrém hosszú nyílások áthidalása esetén. Ezekben a helyzetekben a B-REKORD® PROJEKT redőnytokunkat ajánljuk. (2. prospektus)

PROJEKT

A B-REKORD® redőnytok beépítése után következő
előkészítési munkálatokról a 3. számú prospektusunkból tájékozódhat.
BALTAVÁRI REDŐNY KFT.

www.baltavariredony.hu

H-8000 Székesfehérvár, Borszéki u. 9.
Telefon: +36 20 398 6304
E-mail: info@baltavariredony.hu

Előkészítési munkálatok

a B-REKORD redőny fogadásához
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