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RĖMŲ



Berėmės stumdomos durys suteikia savitą 
individualų estetinį patrauklumą, kuris sukuria 
architektūrinę intrigą. Moderni architektūra 
pasitelkia erdvines koncepcijas, kurios sukuria 
išbaigtą, vieningą gyvenamąją aplinką, kuri 
prisideda prie malonios atmosferos bei geros 
savijautos ir suteikia šviesos.

„Burckhardt's“® berėmė sistema pateikia 
puikius rezultatus minimalizmo, patogumo, 
universalumo ir technologijos srityse, kurios 
atitinka vokiškos tiksliosios inžinerijos reputaciją. 
Sveiki atvykę į mūsų pasaulį.

MINIMALIZMAS 
NIEKADA 
NEBUVO
TOKS 
PAKLAUSUS



FUNKCIONALUMAS 
NIEKADA
NEBUVO
TOKS
STILINGAS

SISTEMA
„Burckhardt‘s“® — tai unikali berėmė stumdoma 
sistema, kurioje rėmas yra įmontuojamas į 
pastato medžiagą, sukuriant lygias sienų, lubų ir 
grindų detales. Sklandūs perėjimai, aiškios linijos 
ir maksimalus rėmo sumažinimas suteikia laisvės 
jausmą kiekvienam kambariui. 
„Burckhardt's“® sistemoje funkcija yra tokia pat 
svarbi kaip ir estetika.

„Burckhardt's“® yra unikal ir išsiskiria ne tik dėl 
nepaprasto dizaino, bet ir dėl novatoriškų 
technologinių savybių. Visa tai grindžiama 
kokybės ir dizaino savybėmis.

• Uw vertė iki 0,8 W/m2K
• Iki 12 m2 stumdomos durys
• 38 mm matomas rėmas
• Struktūrinis kampas stiklas-stiklas
• Stiklo plokštumos ir rėmo konstrukcijos

santykis iki 98%
• Vienkamerinis ir dvikamerinis stiklo paketai



TECHNOLOGIJA
„Burckhardt's“® sistema yra unikali savo 
konstrukciniu dizainu. Ekstruduoto stiklo pluošto 
rėmo technologija yra pirmoji tokia pasaulyje ir 
unikaliai išskiria mus iš konkurentų, kurie vis dar 
renkasi termiškai apdoroto aliuminio profilius. 
Stulbinantys pastatai dažnai būna nuostabioje, 
tačiau reiklioje ir atšiaurioje aplinkoje. Mūsų 
kūrybinis dizainas užtikrina „Burckhardt's“® 
slenkamosios sistemos atsparumą šalčiui,  
vėjuočiausioms aplinkoms ir druskingiausiam 
vandeniui. Medžiagų technologija yra mūsų 
stiprybė.

Lanksčios technologijos užtikrina individualius ir 
kūrybiškus sprendimus.

TECHNOLOGIJA 
NIEKADA 
NEBUVO
TOKIA 
ELEGANTIŠKA



AUKŠTA 
STRUKTŪRINĖ 
KOKYBĖ 
SUSIJUNGIA 
SU 
NOVATORIŠKU 
DIZAINU

NOVATORIŠKUMAS
„Burckhardt's“® yra didelio mąsto 
minimalistinių langų inovacijų priešakyje ir 
suteikia jiems unikalių savybių, kurios yra 
naudingos stumdomų durų sistemos estetikai, 
patogumui ir efektyvumui:

• Aukštos kokybės ekstruduoto stiklo pluošto
rėmas

• Galima elektrinė pavara
• Unikalus bėgių užpildas, užtikrinantis vientisą

slenkstį
• Individualios konstrukcinės pagrindo plokštės
• Apsauga nuo vabzdžių
• Elektrinės išorinės žaliuzės
• Integruota „ACO“ drenažo sistema
• Integruota prancūziško balkono sistema
• Nerūdijančio plieno komplektuojančios detalės
• Integruoti vienkameriniai ir dvikameriniai stiklo

paketai



NAŠUMAS 
NIEKADA 
NEBUVO 
TOKS 
PAŽANGUS

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS
Tinka pasyviems namams!
Šilumos pralaidumas yra iki 0,80 W/m2K.
„Burckhardt’s“® yra pirmoji berėmių stumdomų langų 
sistema, kuriai suteiktas „MINERGIE P“ sertifikatas.

C5 atsparumas vėjo apkrovai
„Burckhardt’s“® pirmauja atsparumo vėjo apkrovai 
klasėje. 
C5 atsparumas vėjo apkrovai — 2000 Pa, vėjo 
apkrovos saugumas — 3000 Pa.

 Testavimo institutas „Rosenheim“



HORIZONTALI 
LINIJA 
NIEKADA 
NEBUVO 
TOKIA 
JAUDINANTI



VERTIKALI 
LINIJA 
NIEKADA 
NEBUVO 
TOKIA 
ĮKVEPIANTI



FAKTAI 
NIEKADA 
NEBUVO 
TOKIE 
ĮTIKINANTYS

FAKTAI
• Uw vertė iki 0,8 W/m2K
• Nepralaidumas lietui: E900 klasė, EN 12208
• Pralaidumas orui: 4 klasė, EN 12207
• Atsparumas vėjo apkrovai: C5 klasė, EN 12210
• WK2: atitinka
• Garso mažinimas: 40 dB
• Lengvas valdymas dėl 32 mm diametro

nerūdijančio plieno ritinėlių
• Be slenksčio
• Elektrinės pavaros galimybė
• Ekstruduoto stiklo pluošto rėmas
• Vienkamerinis ir dvikamerinis stiklo paketai
• Nerūdijančio plieno slenkanti modulinė sistema
• Nematomi / judantys kampiniai

sprendimai 90-135°



„Burckhardt's“® yra vokiško dizaino 
meistriškumo ir kompetencijos rezultatas.

Mes dalijamės architektų ir kliento aistra stilingai 
šiuolaikinei architektūrai, tačiau tai neturėtų 
reikalauti kompromisų. 
„Burckhardt's“® sistema yra lanksčios 
konstrukcijos su daugybe konfigūracijų. 
Lankstumas taip pat yra pagrindinis mūsų 
požiūrio į gamybą komponentas, todėl mes 
palaikome, o ne atgrasome nuo pasirinktų 
sprendimų.

Kūrybai nereikia jokių ribų!
Mūsų verslas orientuotas į aukštus kūrybingų 
architektų ir klientų reikalavimus bei lūkesčius. Dėl 
naujų idėjų ir netradicinio, lankstaus požiūrio į 
verslą, mūsų vizija yra skaidri tarsi krištolas.

MEISTRIŠKUMAS 
NIEKADA 
NEBUVO
TOKS 
VERTINGAS



TRADICIJOS 
NIEKADA 
NEBUVO 
TOKIOS 
NOVATORIŠKOS

„Burckhardt's“® yra puikiai pasirengę patekti į 
pasaulinę rinką ir užsitikrinti sėkmę, kurios 
nusipelno ši unikali sistema. Kelionė nuo pardavimo 
iki montavimo, kurią atliks mūsų samdomos 
„Burckhardt's“® instaliacijos komandos, bus 
išskirtinė. Tačiau tai tik pranašas to malonumo ir 
pasitenkinimo, kurį jums suteiks „Burckhardt's“® 
berėmė sistema.

„Burckhardt's“® sistema yra išskirtinė gebėjimu 
derinti dizainą, patogumą naudoti, funkcionalumą 
ir technines naujoves — savybes, kurios mūsų 
konkurentams vis dar yra tik siekiamybė.



STIKLO 
PLUOŠTO 
PROFILIS 
NIEKADA 
NEBUVO
TOKS 
EFEKTYVUS



ENERGIJOS 
TAUPYMAS 
NIEKADA 
NEATRODĖ 
TAIP 
GERAI
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El. pašto adresas: simonas@luritz.com, sales@luritz.com

Telefono nr.: +370 698 37 658


