Komfort
w przestrzeni wejścia

Design
ADCS - ACCS - Round - RDS - Portier - SFS - RDS

Kurtyny FRICO
W przestrzeni wejścia
Przechodząc przez drzwi, zwracamy uwagę na światło,
ciepło – robimy to instynktownie.
Tak tworzy się pierwsze wrażenie jakie robi na nas
nowe otoczenie. Współczesna architektura daje
nieskończenie wiele możliwości tworzenia przestrzeni
wokół człowieka. Jednym z najważniejszych
jej elementów, jest kompozycja wejścia do budynku
– to ona bowiem tworzy pierwsze wrażenie jakie
odczuwamy. Wrażenie to łączy w sobie poczucie
harmonii estetycznej z odczuwaniem fizycznego
komfortu.
Dzięki ponad 70 letniej historii i doświadczeniu
w produkcji urządzeń grzewczych, oraz ciągle
rozwijanej Technologii Thermozone możemy
zaproponować urządzenia dedykowane do każdego
rodzaju wnętrza, zharmonizowane pod względem
zastosowania oraz estetyki wykonania.
Jesteśmy otwarci na wymagania dotyczące kolorystyki
i kształtu, a także dostosowania naszych urządzeń
do charakterystyki wykończenia wnętrz.
Kurtyny powietrzne FRICO są doskonałym wyborem
tam gdzie projekt techniczny musi spotkać się
z wymaganiami estetycznymi.

Kurtyny FRICO to przede wszystkim:

– 5 lat gwarancji
– 40 lat doświadczenia w produkcji kurtyn powietrznych
– setki realizacji w obiektach o różnym przeznaczeniu
– nowoczesny design
– indywidualne kształtowanie obszaru wejścia
– innowacyjne rozwiązania dla każdego rodzaju drzwi
– pełna automatyka pracy
– kurtyny pionowe i wolnostojące serii Round S
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Inteligentne sterowanie SIRe pozwala
na w pełni bezobsługową pracę kurtyn
FRICO zapewnając jednocześnie
optymalny komfort i szybką reakcję
na zmiany warunków w wejściu – więcej na
www.frico.pl
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Seria PA – prosta i łagodna
forma

Kurtyny serii PA to jednolite
stylistycznie urządzenia przeznaczone
do zabezpieczenia wejść biur, banków,
obiektów handlowych, szkół itp.
o zasięgu od 2 do 4 m.
Mogą być montowane w układzie
poziomym lub pionowym – z boku
otworu.
Doskonale komponują się z każdym
rodzajem wnętrza.

– kształt obudowy pozbawiony ostrych krawędzi
– standardowo w kolorze RAL 9016
– możliwość wykonania w dowolnym kolorze
z palety RAL lub NCS
– montaż pionowy i poziomy
– montaż kilku urządzeń wizualnie tworzący
jednolitą całość
– inteligentne i bezobsługowe sterowanie
– modele o zasięgu do 2,2 m sterowane pilotem.
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Kurtyny AR – do zabudowy

w suficie

Kurtyny serii AR – zaprojektowane
specjalnie do montażu w przestrzeni
sufiktów powieszanych.
Widoczona jest tylko dolna część
urządzenia – zlicowana z płaszczyzną
sufitu podwieszanego. Eleganckie
i praktyczne rozwiązanie, niewidoczna
a jednocześnie skuteczna.

– pełny gabaryt kurtyny ukryty
w przestrzeni sufitu
– doskonale wkomponowana
w otoczenie
– widoczna jedynia dolna płaszczyzna
kurtyny
– możliwość dostawy w dowolnym
kolorze RAL
– zasięg do 3 m
– w pełni automatyczna praca
sprzężona z drzwiami
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Kurtyny w obudowie ze stali
nierdzewnej – dyskretne i eleganckie
Elegancka i symetryczna forma tych urządzeń
sprawia że doskonale komponują się z ażurowymi
i przeszklonymi elewacjami – przednia i tylna ściana
kurtyny są identyczne. Wykończenie standardowe
w obudowie ze sali nierdzewnej szczotkowanej.
Dostępna w dowolnym kolorze z palety RAL/NCS.

– uniwersalny i minimalistyczny kształt
– symetryczny wygląd z obu stron
– długości 1 m, 1,5m, 2m, 2,5m; 3m
– możliwość montażu w pionie
– inteligentne sterowanie SIRe

Kurtyny Korynckie
Eleganckie i reprezentacyjne urządzenia przeznaczone
do zabepieczania drzwi wejściowych
do obiektów o podwyższonym standardzie.
Montowane zarówno w układzie poziomym
jak i pionowym z boku drzwi. Zasięg do 3 m.
Nowoczesny kształt obudowy ispirowany
elementami architektury antycznej.
Standardowa wersja obudowy – stal nierdzewna
wyżarzana, możliwe wykonanie w wersji stali
matowej lub z połyskiem lustrzanym.
Wzornik wykończenia obudowy dostępny
na życzenie.
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Kurtyny round S – idealny
kształt i rozmiar

Kurtyny serii ROUND S i OVAL dzięki swej regularnej
linii stanowią idealne uzupełnienie wystoju
nowoczesnego wnętrza. Uniwersalny i niezależny
sposób montażu pozwala na umieszczenie
ich zawsze we właściwym miejscu, zarówno
w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.
Kurtyny te standardowo występują w obudowie
ze stali nierdzewnej – mogą być także dostarczone
w dowolnym kolorze z palety RAL i NCS.

– kurtyny wolnostojące ROUND
– indywidualne dostosowanie kolorystyki
do potrzeb odbiorcy
– idealny kształt na bazie koła i elipsy
– bezobsługowe sterowanie
– możliwość wykonania kurtyny o dowolnej
długości
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Kurtyny do drzwi obrotowych
RDS
Drzwi obrotowe stanowią skuteczną barierę
dla przenikania powietrza zewnętrznego,
jednak to kurtyna powietrzna sprawia
że przenikanie to jest znikome.
W przypadku tego typu wejścia sama
kurtyna jest niewidoczna – umieszczona
na górnej płaszczyźnie cylindra drzwi.
Jednocześnie deflektor wylotowy
zintegrowany z profilem drzwi skutecznie
zasłania urządzenie – tym samym cylindryczny
profil drzwi jest właściwie skomponowany
z wewnętrzną fasadą obiektu.
Powietrze wypływa przez szczelinę wylotową
w deflektorze zabezpieczając przestrzeń
wejścia. Jest on integralną częścią drzwi
zarówno w kształcie jak i kolorze.

– skuteczne zabezpieczenie drzwi
obrotowych
– zintegrowana z konstrukcją drzwi
– ukryta w dyskretnej obudowie
– kurtyna umieszczona na górnej ścianie
cylindra drzwi
– inteligentne sterowanie SIRe
– skuteczność dzięki precyzyjnemu
deflektorowi wylotowemu.

Kurtyny Thermozone SFS
– zawsze blisko drzwi

Kształt kurtyn SFS jest doskonale dopasowany
do profilu cylindra drzwi obrotowych.
Przylegając do niego tworzy jednolitą całość
z mechanizmem drzwi.
Tym samym tworzy skuteczną barierę powietrza
na całej wysokości wejścia.
Kurtyny SFS standardowo wykonane
są w obudowie ze stali nierdzewnej,
mogą być również dostaczone
w dowolnym kolorze z palety RAL lub NCS.
Sterowane są inteligentnym układem SIRe
zapewniającym ich bezobsługową pracę.

– kształt kurtyny doskonale dopasowany
do bryły cylindra drzwi
– tworzy z nimi integralną całość
– wysokiej jakości materiał obudowy,
standardowo dostarczany w wersji
ze stali nierdzewnej
– pełna paleta kolorów RAL i NCS
– inteligentne sterowanie SIRe
– długość kurtyny dopasowana
do wysokości cylindra drzwi

8

Thermozone PA 2500
Portier
montaż poziomy

2,5 m

zasięg do 2,5 m

Thermozone PA 3500
3,5 m

montaż poziomy i pionowy
zasięg do 3,5 m
3-5m

Thermozone AR
– do sufitów
podwieszanych

3,5 m

zasięg do 3,5 m

Thermozone PA 4200
4,2 m
montaż poziomy i pionowy
zasięg do 4,2 m

3-6m
1/1,5/2 m
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Kurtyny Korynckie
montaż poziomy i pionowy
zasięg do 3 m

3m

3-5m

Kurtyny wolnostojące
ROUND S

3m

montaż poziomy i pionowy
zasięg do 3 m

5m

Termozone SFS
–pionowe do drzwi
obrotowych
montaż pionowy
zasięg do 4 m
4m

Termozone RDS
–poziome do drzwi
obrotowych

3m

montaż poziomy
zasięg do 3 m
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Miły akcent w wejściu dzięki
kurtynom FRICO!

Systemair S.A.
Al. Krakowska 169
Łazy k/Warszawy
05-552 Wólka Kosowska

Tel. +48 (22) 703 50 00
Fax +48 (22) 703 50 99
info@systemair.pl
www. systemair.pl; www.frico.pl

