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Balcony glazing systems
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Bīdāma un verama iestiklojuma sistēma, Sērija 610
Sliding and opening glazing system, Series 610
• Uz sāniem bīdāma un atverama iestiklojuma sistēma, kur visi stikli

var tik sabīdīti uz vienu vai abiem sāniem.
• Vērtnes ir iekārtas alumīnija konstrukcijas augšējā profilā.
• Iestiklojuma sistēma ir viegli lietojama un kopjama.
• Stikla biezumi: 6 vai 8 mm.
• Stikla vērtnes ieteicamais platums: 500-650 mm.
• Stikla vērtnes ieteicamais augstums: līdz 2000 mm.

• Side-sliding and opening glazing system in which all the glasses can be
fastened on one or both sides.

• The sashes hanged in aluminium construction upper profile.
• Glazing system is easy to use and clean.
• Glass thickness: 6 or 8 mm.
• Glass sash recommended width: 500-650 mm.
• Glass sash recommended height: up to 2000 mm.

iestiklojuma sistēma
glazing system
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Konstrukcija
Construction
610 sērijas iestiklojuma sistēma, piemērota montāžai uz 
esošām margu sistēmām vai balkona malas. Augšējā 
profilā iestiprina visas stikla vērtnes.
610 series glazing system – suitable for installation on 
existing railing systems or edge of the balcony. All 
window sashes are attached to the top profile.

Iestiklojuma sistēma piestiprināta uz esošas margas.
The glazing system is mounted on existing railings.

Iestiklojuma vērtņu atvēršanas veidi.
Opening types of glazing sashes.

SĒRIJA 610 SERIES 610

Atvēršana
Opening
Iestiklojuma vērtnes ir iekarinātas augšējā profilā un tās 
tiek sabīdītas uz vienu vai abiem sāniem. Atveras visas 
vērtnes, iegūst līdz pat 100% telpas atvērumu.
Glass sashes are hanged in the top profile and are pushed 
to either one or both sides. All sashes are opening, which 
provides up to 100% space opening.



Papildlietas
Components

Iestiklojuma vērtnes.
Glass sashes.

Apakšējais rokturis.
Bottom handle.

Ventilācija.
Ventilation.

Augšējais atvērējs.
Top openner.
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Papildlietas
Components

Vērtnes atvēršanas aukla.
Sash openning cord.

Stikla vērtene ar starpstiklu blīvējumu.
Sealing between the glases.

Stikla vērtnes sienas blīvējums.
Glass wall seal.
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RIPO fabrika SIA 
Hanzas street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia

info@ripo.lv
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