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®

Estra

Gennemsigtig lamelventilator
Estra er et gennemsigtigt lamelsystem som indbygges vertikalt, og som er velegnet for både
komfort- og brandventilation samt røgudluftning. Estra’s æstetiske og strømlinede design
betyder at det virkelig kommer til sin ret i projekter med betydelige mængder af glas.
Estra har termisk isolerede proﬁl sektioner, og kan fåes med enten enkelt eller dobbeltlags glas.
Valget af lameller til rådighed omfatter fast-ﬁxeringspunkt, periferisk indrammet og (semi-)
struktureret glas. Anvendelsesområde: Atrier, indkøbscentre, industri bygninger og
kontorer.

EN 12101-2

Grønne bygningsprodukter
Som en af de førende leverandører indenfor sit felt tilstræber Brakel at forblive pioneér
indenfor området for virksomhedens sociale ansvar. I betragtning af, at vi med vore
produkter leverer det bedste naturen har at tilbyde, er det kun naturligt, at vi også
drager omsorg for miljøet. Vi forsøger derfor at integrere bæredygtige løsninger i vore
arbejdsmetoder, produkter og ydelser, når dette er muligt.

Vi har kategoriseret vore meget omfattende produktsortiment i.h.t niveauer af bæredygtighed og komfort. De mange energieffektive produkter og systemer genkendes
tpå det antal af sommerfugle ikoner de bærer.

Vi klassiﬁcerer vore produkter, der spænder fra funktionalitet til bæredygtighed, som følger:

funktionalitet i overensstemmelse med gældende kvaliﬁkationer / standarder

kompatibel med øgede krav til bæredygtighed

kompatibel med høje krav til bæredygtighed

helt i tråd med en bæredygtig løsning

Estra
Estra er et transparent lamelsystem som indbygges vertikalt, og er velegnet for både
komfort- og brandventilation samt røgudluftning. Hele Estra produktsortimentet er både
funktionelt og bæredygtig, samtidig med det har et æstetisk og strømlinet design.

Enkeltlags glas centralt pivothængt
Estra EG

Bæredygtighed:
• Enkeltlags hærdet glas
tykkelse 6 /8/10/12 mm
Optional lamineret glas 12 mm
• Centralt pivothængt
• Overlappende
• Max. bredde pr. element:
- 1500 mm ( 6/8/10 mm)
- 1650 mm (12 mm)
• EN 12101-2 certiﬁceret

Enkeltlags glas punkt-ﬁxeret
Estra EG Point-Fix

Bæredygtighed:
• Enkeltlags hærdet
lamineret glas
tykkelse 12 mm
• Centralt pivothængt
• Overlappende / plan
forbindelse
• Max. bredde pr. element:
1650 mm

Enkeltlags glas tophængt
Estra EG Top

Bæredygtighed:
• Enkeltlags hærdet
lamineret glas
tykkelse 10/12 mm
• Tophængt
• Overlappende / plan
forbindelse
• Max. bredde pr. element:
1200 mm

Dobbeltlags glas tophængt
Estra TG Top

Bæredygtighed:
• Termisk adskilt
• Dobbeltlags glas
tykkelse 32-40mm
• Tophængt
• Plan forbindelse
• Periferisk indrammet/
helt eller
or semi-struktur
• Max. bredde pr. element:
- 1200 mm (semi-struktur)
- 1700 mm periferisk
indrammet
• EN 12101-2 certiﬁceret (gælder
udelukkende fuld og semistruktural modeller)

Dobbeltlags glas tophængt for taginstallation
Estra TG Roof

Bæredygtighed:
• Installeres i tage med
hældning 5°-75°
• Termisk adskilt
• Dobbeltlags glas
tykkelse 32-40mm
• Tophængt
• Plan forbindelse
• Strukturel
• Max. bredde pr. element:
1400 mm

Dobbeltlags glas centralt pivot indrammet
Estra TG

Bæredygtighed:
• Termisk adskilt
• Dobbeltlags glas tykkelse 24 mm
Optional tykkelse 30 mm
• Centralt pivothængt
• Overlappende forbindelse
• Periferisk indrammet
• Kan også fåes som Iso sandwich
panel model
• Max. bredde pr. element:
1600 mm (24 mm)
Optional 1800 mm (30 mm)
• EN 12101-2 certiﬁceret

Dobbeltlags glas centralt pivothængt (semi-)struktur
Estra TG Semi-Structural/TG Structural

Bæredygtighed:
• Termisk adskilt
• Dobbeltlags glas ved semistruktur tykkelse 30 / 40 mm
Dobbeltlags glas ved
struktur tykkelse afhængig af
tykkelsen på den strukturelle
indglasning
• Centralt pivothængt
• Plan forbindelse
• Helt eller semi-strukturel
• Max. bredde pr. element:
1800 mm
• EN 12101-2 certiﬁceret (gælder
udelukkende for helt strukturel
model)
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Glas tykkelse
Lamel højde (mm)
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Yderligere speciﬁkationer
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Lamel
Lamel model Forbindelse

på indvendig
side

Lamel
fastgørelse
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Estra TG 32 / 40 Roof
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Estra TG 32 / 40 Top Strukturel
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Estra TG 32 / 40 Top Semi-Strukturel

Estra TG Strukturel
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Estra TG 32 / 40 Toprammet

Estra TG 30 / 40 Semi-Strukturel
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Estra EG 10 / 12 Top Overlappende

Estra EG 12 Punkt-ﬁxeret plan
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Estra EG 10 / 12 Top plan

Estra EG 12 Overlappende
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Estra EG 12 Point-Fix Overlappende

Estra EG 6 /8 / 10 Overlappende
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Dobbeltlags glas

Max. bredde pr. element

Styresystem

Sammenkobling

• Manuelt via løftestang eller spindel

Elementer kan sammenkobles v.h.a en mellempost

• Motor 230V / 24V

For yderligere information, se vor hjemmeside: www.lumex.dk :
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Forbehold for tekniske ændringer

• Pneumatisk cylinder
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