
CULISANTĂ CU RIDICARE

 

XC
PORTANȚĂ EXTREMĂ
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AGB prezintă noua gamă XC, un mix inovativ de confort, design și 
siguranță.

Este soluția perfectă pentru culisantele de dimensiuni mari: 
sistemul XC garantează glisare perfectă chiar și în cazul foilor de 
ușă grele de până la 440 kg.

XC este disponibil cu două soluții de închidere: Clasicul punct de 
prindere montat pe toc și noua broască cu cârlige.
Când foaia este ridicată, cârligul este complet ascuns în toc.

CULISANTĂ CU RIDICARE XC

Design PortanțăConfort Siguranță
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Pentru profile din lemn,

aluminiu și PVC
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RC2

Varianta de închidere cu 
cârlige permite aceeași 
etanșeizare ca în cazul 
închiderii pe toc, oferind 
siguranță antiefracție 
maximă și un design 
minimal.
Opozantul dedicat este 
reglabil și nu necesită 
prelucrări suplimentare 
ale tocului.

Noua broască, confort sporit 
Noua broască a fost proiectată 
pentru ușile foarte grele și 
utilizează un sistem inovativ de 
angrenare.
Pistonul de gaz (opțional) permite 
mișcarea fluidă a foilor de ușă ce 
depășesc 200 kg.
Este compatibilă cu orice broască 
XC, fără să fie nevoie de alte 
lucrări suplimentare.

Broaște și puncte de închidere

1  Puncte de închidere

2  Noua broască, confort sporit

H-CERCEVEA PÂNĂ LA 

2750 mm FĂRĂ TIJE DE 

PRELUNGIRE
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20°C

 15°C

10°C

30 min.20 min.10 min.

13,5 
mm

13,5 
mm

Microventilație

Deschidere standard

3  Noul sistem opțional de cârlig cu microventilație

Microventilația de 13,5 mm 
permite recircularea continuă 
a aerului în mod limitat, 
pentru a evita răcirea excesivă 
a camerei.

În alternativă, se poate 
adăuga un al treilea punct 
de închidere sub formă de 
cârlig sau sistem de blocare 
standard pe toc.

BROASCĂ 
CU CÂRLIGE

BROASCĂ CU 
PUNCT DE 

ÎNCHIDERE 
PE TOC
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Broaște și puncte de închidere

Senzorul avertizează 
sistemul referitor la 
poziția cârligului.

Montaj facil datorită 
sistemului de clipsare 
pe broască și a 
cititorului de pe toc.

Broasca comunică 
cu sistemul de 
alarmă: senzorul 
integrat în foaia de 
ușă semnalizează 
imediat (prin impuls 
electric) eventuala 
tentativă de efracție.

UN ‘PAZNIC‘ 
INFAILIBIL

Senzorii joacă un 
rol important în 
controlul aparatelor de 
climatizare: sistemul 
este direct conectat 
la acestea iar atunci 
când se deschide ușa, 
le închide automat și 
în sigurantă.

MEDIU 
ÎNCONJURĂTOR 
SĂNĂTOS

Opozant cu 
retrosemnalizator

Senzori antiefracție
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Certificare în cascadă RC2 
disponibilă pentru broasca 
cu cârlige

7 acționări pe 450 
mm variabil în funcție 
de dimensiunea foii 
de ușă

TESTĂRI 
EFECTUATE

Conform Normativei EN 1627÷30.

Test încărcăre statică

Test încărcăre dinamică

Presiune de 3000 N 
cu piston hidraulic.

Test de efracție manuală

Rezistență peste 3 
minute prevăzute 
de normativă.

kg
5045

 cm kg
5045

 cm
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330 Kg

440 Kg
22

47

ACEEAȘI 

FREZARE DIN 

TOTDEAUNA

Accesorii

XC 
Sistem de 

menținere pe șină

XC S-Line
Sistem de 

menținere pe șină

XC & XC S-Line
Capac posterior

Combinația perfectă de 
materiale reduce frecarea și 
generează o mișcare fluidă, 
asigurând eficiență maximă 

timp îndelungat.

Mecanismele din interiorul 
broaștei și a cărucioarelor au fost 
reproiectate: angrenajele obținute 
garantează cele mai bune cuplaje 

pentru o acționare perfectă.

XC sau mai bine spus eXtra 
Capacitate: sistemul oferă 

o portanță standard de 
până la 330 kg. Cu două 
cărucioare suplimentare, 
portanța atinge 440 kg.

Cărucioare XC

Soluția perfectă pentru uși grele
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250 Kg

400 Kg

22

35

22

18

35

7474

Cărucioare XC S-Line

Pentru uși cu profil minimal

Mulțumită noilor cărucioare XC S-Line este posibilă realizarea secțiunii traversei inferioare de 74 mm, la fel ca 
restul montanților foii. Mai puțină ramă, mai mult spațiu pentru priveliște (crește suprafața vitrată cu 5%).

Cărucioarele XC S-Line sunt potrivite 
pentru orice frezare: cea clasică 
de 22x18 dar și cea simplificată 
de 22x22 mulțumită clipsurilor și 
compensatorilor.

XC & XC S-Line
Toate cărucioarele au posibilitatea de a monta o 
perie pentru curățarea pragului.

Aceasta se poate tăia din orice perie standard 
de culisante AGB.
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22

22

10

22

Ghidaj încastrat cu role și sistem automat 
de frânare Auto Brake

Noul ghidaj superior încastrat 
utilizează aceeași frezare ca cea a 
sistemelor de culisare cu ridicare 
standard.

Rolele speciale asigură glisare perfectă și 
performanțe mecanice excelente.
Adâncimea frezării a fost redusă la 10 mm pentru 
a permite realizarea de profile minimaliste.

Design minimalist și glisare perfectă

Sistem automat de frânare Auto Brake

Sistemul de frânare de siguranță încetinește și oprește mișcarea foii de ușă înainte ca aceasta să ajungă la toc. 
În timpul manevrării normale a foii de ușă, Auto Brake este imperceptibil, garantând astfel confort deplin.

Auto Brake 
pentru închidere.

Auto Brake 
pentru deschidere.

Auto Brake poate fi folosit pe ușă în același timp, atât 
pentru închidere cât și pentru deschidere.
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Fixați blocajul utilizând pe post de șablon, rola 
inserată în frezarea din cercevea.

Poziționați foaia în toc.

Repoziționați și fixați rolele. Fixați în interiorul ghidajului tamponul de final de cursă.

CAPACE

Capacele identice, posterior superior (rolă) 
și posterior inferior (carucior) completează 
designul minimalist al sistemului XC.

Montaj simplificat al foii de ușă
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Compatibil cu toate modelele de prag AGB

Pragul Climatech din fibră de sticlă
Noul prag din materiale compozite ramforsate cu fibră de sticlă. Garantează robustețe maximă și 
etanșeizare termică excelentă. Finisajul garantează rezistență optimă la abraziune.

Intermedio, prag din aluminiu
Garantează o bună etanșeizare termică descărcând 
totodată apa, mulțumită planului înclinat pe care se 
montează foile fixe și mobile.

Prag Base
Soluție recomandată atunci când este necesară 
optimizarea accesibilității și mobilității pietonale 
sau din motive estetice.
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Garnituri termosudate
Garniturile de pe cerceveaua mobilă constituie 
un factor de importanță fundamentală în 
creșterea performanței culisantelor. Garnitura 
exterioară, cu forma sa specială, face posibilă 
etanșeizarea cercevelei de prag.

Profil central de etanșeizare
Predispus între profilul central și prag, mulțumită formei 
sale particulare, permite descărcarea excelentă a 
apei și etanșeizarea perfectă pe profil. De asemenea, 
contribuie în mod semnificativ la etanșeizarea termică a 
nodului central.

MONTAJ SIMPLU 
ŞI RAPID

Glisare perfectă...
compensează 

deformarea naturală 
a lemnului

Nod central Uni-V
Uni-V permite toleranțe ample de lucru și garantează menținerea performanțelor declarate chiar și în cazul 
deformării naturale a lemnului. Nodul central revoluționar elimină orice punct de contact dintre toc și foaia 
mobilă. Mișcarea de deschidere va fi întotdeauna fluidă și silențioasă.

Gamă de accesorii AGB pentru sisteme 
de culisare cu ridicare din lemn
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CULISANTE CU RIDICARE XC

AGB prezintă noua gamă XC, un mix inovativ 
de design, confort și sigurantă.
Este soluția perfectă pentru culisante de mari 
dimensiuni: sistemul XC garantează glisare 
perfectă chiar și în cazul foilor de ușă de până 
la 440 kg.

100% made in Italy
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Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi 75, 

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
+39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it


