
THE CREATIVITY FLIES
BEYOND A DOOR

PENTRU CEI CE
VOR MAI MULT,
PENTRU CEI CE CAUTĂ 
DESCHIDERE ABSOLUTĂ,
FĂRĂ FRONTIERE, 
DINCOLO DE LIMITE.

MAI MULT DECÂT O UȘĂ



CREATIVITATE DINCOLO DE LIMITE

Profil ultra-minimalist, spațiu mai mare pentru priveliște.
Feroneria XC S-Line permite realizarea de foi grele de până la 400 kg, de mari 
dimensiuni, cu profil minimalist: rama foii de ușă a fost redusă la 50 mm.



IMAGO+ te invită să descoperi noi 
spații dincolo de limite. 
Exteriorul se contopește cu interiorul.
Ramele aproape că dispar.
IMAGO+ încurajează creativitatea 
oferind nenumărate soluții.



DESIGN
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Noile cărucioare XC S-Line permit realizarea de foi 
foarte grele, de mari dimensiuni, cu profil de lemn 
foarte îngust.

Performanțe uimitoare și un design minimalist: 
portanță de până la 400 kg, o secțiune inferioară 
redusă de doar 74 mm, confort deplin mulțumită 
glisării excelente a foii.

PROFIL ULTRA-MINIMALIST 
ȘI FOI DE UȘĂ FOARTE GRELE

PROFIL ULTRA-MINIMALIST
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DETALIILE CARE FAC DIFERENȚA

Atunci când tâmplăria este parte din designul 
casei, până și cel mai mic detaliu contează. 
Feroneria ascunsă face diferența.

Ghidajul superior este complet încastrat în 
traversa superioară a tocului și include în 
interiorul său opritorul de cursă și opțional 
amortizorul de siguranță Auto Brake.

DESIGN MINIMALIST
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Profilul de acoperire al pragului permite 
aducerea la același nivel al exteriorului cu 
interiorul. 
Deschidere fără frontiere, design premium.

DESCHIDERE FĂRĂ FRONTIERE
DESIGN IMPECABIL

COPLANARITATEA PARDOSELII
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Toate elementele funcționale sunt aproape 
invizibile, niciun șurub nu este la vedere. 
Până și opritorul de cursă este ascuns în 
ghidajul superior. Capacul superior și cel 
inferior au un design minimalist și curat.

DOAR LEMN ȘI PRIVELIȘTE:
FERONERIA ESTE COMPLET 
ASCUNSĂ ÎN TOC

ESENȚIAL PÂNĂ LA CEL MAI MIC DETALIU



50 mm

Mulțumită frezărilor inovative, sunt 
vizibili doar 50 mm din profilul de pe 
latura broaștei.

MONTANTUL VERTICAL 
DE DIMENSIUNI REDUSE

Forma cârligului și mișcarea de închidere împiedică 
ridicarea foii de pe șină. Chiar și prin forțarea 
cârligului  este imposibilă acționarea feroneriei.

Atunci când ușa este deschisă, frontalul broaștei 
rămâne curat deoarece cârligele se retrag total în 
profilul acesteia. Pe latura tocului, opozanții sunt 
reglabili și in același plan cu profilul.

BROASCA CU CÂRLIGE, 
SIGURANȚĂ DEPLINĂ



FRUMUSEȚEA MONTAJULUI

Mulțumită unui capac dedicat și a unui montaj 
corespunzător, tocul poate fi ascuns în totalitate, 
atât pe partea broaștei cât și pe partea traversei 
superioare, ca și cum ar fi un geam fix.

IMAGO+ reprezintă un pas înainte în ceea
ce privește estetica minimală (tendința către
suprafețe vitrate totale). Rama foii de ușă este
singura ce rămâne vizibilă.

MONTAJUL CARE 
ASCUNDE TOCUL



PERFORMANȚĂ



164/184/212

ESTETICĂ IMPECABILĂ 
CU UN PRAG SOLID 

Pragul Climatech are o înălțime de 25 mm ce poate fi 
compensată din montajul coplanar cu pavimentul.
Aceasta are un design minimalist garantând totodată 
performanțe termice incredibile, mulțumită materialului 
compozit inovativ, ranforsat cu fibră de sticlă.

IMAGO+ este o barieră perfectă pentru aer, apă sau vânt, 
mulțumită unei game complete de accesorii ce au fost 
testate în cele mai dure condiții atmosferice.

ETANȘEIZARE TERMICĂ ȘI  SIGURANȚĂ

Uw = fino a 

0,69 W/m2K



28

26

Cele mai bune performanțe în cel mai mic spațiu: în doar
26 mm am menținut toate caracteristicile nodului Uni-V.
Noul nod central oferă ample toleranțe de lucru ce 
compensează deformarea naturală a lemnului: împreună cu 
capacele terminale garantează etanșeizare perfectă la apă, 
aer sau vânt.
 
Dimensiunile reduse permit ascunderea nodului Uni-V Mini
între două profile de lemn. Atunci când ușa este închisă,
nodul dispare. Atunci când ușa este deschisă capacele care
ascund șuruburile garantează o estetică curată.

NODUL CENTRAL UNI-V MINI

INOVAȚIE AVANGARDISTĂ



Auto Brake
pentru 
închidere.

Auto Brake
pentru 
deschidere.

Sistemul de frânare de siguranță încetinește și 
oprește mișcarea foii de ușă înainte ca aceasta 
să ajungă la toc.
Auto Brake poate fi folosit pe ușă în același timp, 
atât pentru închidere cât și pentru deschidere.
În timpul manevrării normale a foii de ușă, 
Auto Brake este imperceptibil, garantând astfel 
confort deplin.

SISTEM AUTOMAT DE 
FRÂNARE AUTO BRAKE

SIGURANȚĂ ȘI  CONFORT



100% lemn

100% made in Italy

100% economisire de energie



MAI MULT DECÂT O UȘĂ
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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


