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Zylindrisch gebogenes VSG 10.10.4 (Float klar), Kanten poliert, Elementstärke ca. 21,52 mm

a) engste Biegegeometrie (lt. ABP)
Abwicklung: 500 mm   Abwicklung: 2400 mm
Radius: 1600 mm    Radius: 1600 mm

Abwicklung: 500 mm   Abwicklung: 2400 mm
Radius: 11.000 mm    Radius: 11.000 mm

ENG

CZE

GER

Glass property VSG 10.10.4 (Clear Float), Polished, Thickness of element approximately 21.52mm

a) Bending Geometry Maximum (According to ABP Calculations)
   tive length: 2400 mm

Radius: 1600 mm    Radius: 1600 mm

b) Bending Geometry Minimum (According to ABP Calculations)
   tive length: 2400 mm

Radius: 11.000 mm    Radius: 11.000 mm

FRA

Verre feuilleté  cintré VSG 10.10.4 (Float), bords poli, épaisseur du verre 21,52 mm

a) Elements géométriques à rayon mini (conformément aux tests)
Développé: 500 mm   Développé: 2400 mm
Rayon: 1600 mm    Rayon: 1600 mm

b) Elements géométriques à rayon maxi (conformément aux tests)
Développé: 500 mm   Développé: 2400 mm
Rayon: 11.000 mm

Válcově zakřivené sklo VSG 10.10.4 (Float, čiré), hlazené hrany, tloušťka prvku cca 21,52 mm

    Rayon: 11.000 mm

a) největší zakřivení (podle ABP kalkulace)
rozvinutá délka: 500 mm   rozvinutá délka: 2400 mm
poloměr: 1600 mm    poloměr: 1600 mm

b) nejmenší zakřivení (podle ABP kalkulace)
rozvinutá délka: 500 mm   rozvinutá délka: 2400 mm
poloměr: 11.000 mm   poloměr: 11000 mm
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Hochwertige, im Hause Croso In-
-

teme für Glaseinfassung
bieten auf höchstem Qualitäts-
niveau eine Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten sowie ein 
außergewöhnliches Design für 
anspruchsvolle Architektur. Ob 
im Geländerbau, in der Werbe-
technik oder im Innenausbau - 

-
ges Anwendungsspektrum.

Für unsere CROSILUX – Ganz-
glasgeländer bieten wir eine 
AbP und Typenstatik. Das ist ein 
erheblicher Kostenvorteil, da 
aufwendige Einzelbauabnah-

  netengieeg gnudnewnA eseid
-

setzte und vorgesetzte Monta-

unterschiedlichen Design- und 
Querschnittvarianten.

Eine absolute Neuheit ist unsere 
Curve Line! Als Komplettsystem 
bieten wir unseren Kunden ge-
bogene Boden- und Handlauf-

mit Biegeradien zwischen 1600 
und 11000mm bezogen auf die 

werden im hauseigenen Biege-
center der Croso International 
GmbH angearbeitet.  Eine kom-
plette und passgenau aufeinan-
der abgestimmte Baugruppe aus 
einer Hand!

Ein architektonisches Highlight!

-
nium destinés à encastrer le verre, 
développés en interne par CROSO 
International avec des exigences 
élevées de qualité, proposent une 
grande variété d’applications, ainsi 
qu’un design innovant adapté à 
une architecture audacieuse.

-
breuses situations proposées, à sa-
voir les réalisations de garde-corps 
en verre, les constructions à voca-
tion publicitaire, l’aménagement 
intérieur.

  sproc-edrag ruop semètsys soN
„tout en verre“ CROSILUX sont 

dynamique et statique. L’avantage 
économique est évident, car les 

montage sur dalle ou en applique. 
Nous proposons de nombreuses 
solutions de main-courantes de 
sections et de design variés.

La nouveauté, c‘est notre toute 
nouvelle série Curve Line! Nous 
proposons à nos clients un sys-
tème complet, cintré, composé du 

et des panneaux de verre, suivant 
une plage de rayons de courbure 
s’étendant de 1600 à 11000 mm, 
mesurés à l’axe du panneau de 

sont préparés en interne sur la ma-
chine à cintrer du centre de pro-
duction de CROSO International. 

  ,etèlpmoc ,elabolg noitulos nU
construite sur-mesure selon votre 
projet!

Un joyau architectural!

system for enclosures provide 
the very best of solutions for a 
variety of applications with ex-
ceptional and sophisticated ar-
chitecture.
Whether in balustrade, advertis-
ing technology or interior design 

quality and value.

For our Crosilux- all glass balus-

calculation to current standards. 

this application are easy to install 
and can be supplied with various 

to integrate into the design.

Our latest range, which is called 
curve line is supplied as a com-
plete system. The system is sup-
plied with curved base, handrail 
and glass with radii between 
1600 and 11000mm relative to 
the neutral bevel in the glass.

in-house facility at Croso Interna-
tional GmbH

GER ENG FRA CZE

C U R V E N EL I

Qualität in Form und Design / Quality in shape and design /
La qualite tout en courbe et en esthetique / Kvalita tvaru a designu

Vysoce kvalitní systémy zasklíva-
cích pro�lů, vyvinuté ve �rmě 
Croso Internetional, poskytují 
na vysoké úrovni kvality a v neo-
byčejném designu všestrannou 
možnost použití v náročné archi-
tektuře. Ať už se jedná o zábradlí, 
reklamní techniku nebo návrhy 
interiérů, naše pro�ly nabízejí 
široké spektrum použití.

Pro naše celoskleněná zábradlí 
CROSILUX nabízíme certi�káty 
statických i dynamických testů. 
To je velká výhoda z hlediska 
nákladů, protože ty pak odpadají 
u jednotlivých staveb. Podlahové 
pro�ly vhodné pro toto použití 
jsou k dispozici pro vrchní i boční 
kotvení. Pro�ly madel nabízíme 
v různých variantách designu a 
pro�lů.

Absolutní novinkou je naše 
Curve Line! V podobě kompletní-
ho systému nabízíme našim 
zákazníkům zakřivené podlahové 
pro�ly a pro�ly madel včetně 
skleněných výplní s poloměrem 
zakřivení mezi 1600 a 11000 mm 
vztaženým k neutrální fazetě skla. 
Pro�ly se zpracovávají ve vlastním 
středisku ohýbání společnosti 
Croso International GmbH.  Kom-
pletní a navzájem přizpůsobené 
stavební celky z jednoho místa!

Architektonicky dokonalé!
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GER ENG

PODLAHOVÝ PROFIL
PRO VRCHNÍ KOTVENÍ

 
in both convex and concave radii with production lengths of  
6000 mm.

-
on are available on request.

this is that, during the bending process slight marking can occur, 
therefore we cannot guarantee.

The bending operation requires 400mm feed on each end of the 

-
lity to compensate for any small deviations.

BODENPROFILE ZUR AUFGESETZTEN MONTAGE

Al Mg 0,7 Si bieten wir Ihnen sowohl konvex als auch konkav ge-
bogen in roher, pressblanker Ausführung in Herstellungslängen à 
6000 mm an.

Bereich ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) sowie 
eine statische Berechnung.
Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist nur bei Verwen-
dung unseres Komplettsystems gültig. Bei Verarbeitung von Fremd-
materialien verliert es automatisch die Gültigkeit.

Die gebogenen Crosilux Glasgeländer empfehlen wir in roher, press-

Biegevorgang zu Beschädigungen kommen, so dass wir hier keine 

Durch den Biegevorgang fallen an beiden Seiten je ca. 400 mm 

sind vor Ort die Zuschnitte des Materials auszuführen. Unseren bis-
herigen Erfahrungen zufolge bietet dies den Vorteil, passgenau am 
Baukörper arbeiten und ggf. kleine Maßabweichungen ausgleichen 
zu können.
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FRA CZE

PODLAHOVÝ PROFIL PRO VRCHNÍ KOTVENÍPROFILÉS BAS POUR MONTAGE SUR DALLE

presse », en longueur de 6000 mm.

uniquement si l’ensemble de notre système est mis en œuvre tel 
-

-

du processus de cintrage, de sorte qu’aucune garantie ne pourrait 
être fournie.

Le processus de cintrage génère aux extrémités 400 mm de surplus 
de matière non cintrée qui devra être éliminé lors de la pose. De 
même, les coupes sont à réaliser sur site. Cela présente l’avantage 
de réaliser une pose précise,

d’éventuels écarts dimensionnels.

konkave Biegung
concave bending
cintrage concave
konkávní zakřivení

konvexe Biegung
convex bending
cintrage convexe
konvexní zakřivení

Naše vysoce kvalitní podlahové pro�ly z hliníkové slitiny Al Mg 0,7 
Si vám nabízíme s konvexním i konkávním zakřivením v surovém 
provedení z lisu ve výrobních délkách po 6000 mm.

Podlahové pro�ly jsou pro soukromé i veřejné použití certi�kovány 
z hlediska všeobecného stavebního použití včetně statických výpo-
čtů. Tento všeobecný certi�kát pro stavby je platný jen v případě 
využití našich kompletních systémů. Při zpracování spolu s cizími 
materiály ztrácí automaticky svoji platnost.

Zakřivená zábradlí Crosilux vám doporučujeme v surovém provedení 
z lisovacího procesu. Při galvanicky zpracovaných površích může při 
ohýbání docházet k jejich poškození. V tomto případě proto nemůže-
me za tato povrchová poškození převzít záruku.

Pro ohýbací proces je zapotřebí na obou koncích počítat s délkami 
přibližně 400 mm materiálu navíc, který se před zabudováním 
odstraní. Na místě se také provádí přířez materiálu. Podle našich 
dosavadních zkušeností je tu tak výhoda přesného přizpůsobení dílů 
při instalaci a možnost případného vyrovnání drobných odchylek.
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Bestellung / Order / Commande / Objednávka Anfrage / Inquiry / Demande / Poptávka

cocher/compléter la case appropriée / Požadované označte křížkem/vyplňte

 

 Glasfeldbreite (Bogenlänge) / glass width (curved length) /
 largeur de la plaque de verre (longueur développée) /

Rozměr skleněného pole (rozvinutá délka)

 
    min. 500 mm/ max. 2400 mm

 Holmlast / Load Required / charge lisse / zatížitelnost

         mm

H H1 R B

0,5 kN/m 1,0 kN/m 2,0 kN/m

Podlahový pro�l s vrchním kotvením - surový z lisu
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 Gummidichtungen / rubber insert / joints / pryžová těsnění

   

Endkappe 
End cap
Embout 
Ukončení

Ankerbolzen
bolt anchor FAZ II A4
tirant FAZ II A4
kotevní šroub FAZ II A4

passende Gummidichtungen
matching rubber inserts
adaptés joints
vhodná pryžová těsnění

Gummi-Distanzstück
spacer block
separateur de plaques
pryžová distanční vložka

V2A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 42,4 mm

V2A
Ø 48,3 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V2A
27 x 30 mm

V4A
27 x 30 mm

   

V4A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

21,52 mm

Fischer®

příslušenství podlahového pro�lu

pro podlahový pro�l

pro pro�ly madel

pro�ly madel

ukončení
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Bestellung / Order / Commande / Objednávka Anfrage / Inquiry / Demande / Poptávka

cocher/compléter la case appropriée / Požadované označte křížkem/vyplňte

 

 Glasfeldbreite (Bogenlänge) / glass width (curved length) /
 largeur de la plaque de verre (longueur développée) /

 
    min 500 mm/ max 2400 mm

 Holmlast / Load Required / charge lisse / zatížitelnost

         mm

H H1 R B

0,5 kN/m 1,0 kN/m 2,0 kN/m

Rozměr skleněného pole (rozvinutá délka)

Podlahový pro�l s vrchním kotvením - surový z lisu



příslušenství podlahového pro�lu
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 Gummidichtungen / rubber insert / joints / pryžová těsnění

   

Endkappe 
End cap
Embout 
Ukončení

Ankerbolzen
bolt anchor FAZ II A4
tirant FAZ II A4
kotevní šroub FAZ II A4

passende Gummidichtungen
matching rubber inserts
adaptés joints
vhodná pryžová těsnění

Gummi-Distanzstück
spacer block
separateur de plaques
pryžová distanční vložka

V2A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 42,4 mm

V2A
Ø 48,3 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V2A
27 x 30 mm

V4A
27 x 30 mm

   

V4A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

21,52 mm

Fischer®

pro podlahový pro�l

pro pro�ly madel

pro�ly madel

ukončení
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GER ENG

BASE PROFILES FORADVANCED INSTALLATION

 
in both convex and concave radii with production lengths of  
6000 mm.

-
on are available on request.

this is that, during the bending process slight marking can occur, 
therefore we cannot guarantee.

The bending operation requires 400 mm feed on each end of the 

-
lity to compensate for any small deviations.

BODENPROFILE ZUR VORGESETZTEN MONTAGE

Al Mg 0,7 Si bieten wir Ihnen sowohl konvex als auch konkav ge-
bogen in roher, pressblanker Ausführung in Herstellungslängen à 
6000 mm an.

Bereich ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) sowie 
eine statische Berechnung.
Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist nur bei Verwen-
dung unseres Komplettsystems gültig. Bei Verarbeitung von Fremd-
materialien verliert es automatisch die Gültigkeit.

Die gebogenen Crosilux Glasgeländer empfehlen wir in roher, press-

Biegevorgang zu Beschädigungen kommen, so dass wir hier keine 

Durch den Biegevorgang fallen an beiden Seiten je ca. 400 mm 

sind vor Ort die Zuschnitte des Materials auszuführen. Unseren bis-
herigen Erfahrungen zufolge bietet dies den Vorteil, passgenau am 
Baukörper arbeiten und ggf. kleine Maßabweichungen ausgleichen 
zu können.

PODLAHOVÝ PROFIL
PRO BOČNÍ KOTVENÍ
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FRA CZE

PODLAHOVÝ PROFIL PRO BOČNÍ KOTVENÍ

presse », en longueur de 6000 mm.

uniquement si l’ensemble de notre système est mis en œuvre tel 
-

-

du processus de cintrage, de sorte qu’aucune garantie ne pourrait 
être fournie.

Le processus de cintrage génère aux extrémités 400 mm de surplus 
de matière non cintrée qui devra être éliminé lors de la pose. De 
même, les coupes sont à réaliser sur site. Cela présente l’avantage 
de réaliser une pose précise,

d’éventuels écarts dimensionnels.

konkave Biegung
concave bending
cintrage concave
konkávní zakřivení

konvexe Biegung
convex bending
cintrage convexe
konvexní zakřivení

Naše vysoce kvalitní podlahové pro�ly z hliníkové slitiny Al Mg 0,7 
Si vám nabízíme s konvexním i konkávním zakřivením v surovém 
provedení z lisu ve výrobních délkách po 6000 mm.

Podlahové pro�ly jsou pro soukromé i veřejné použití certi�kovány 
z hlediska všeobecného stavebního použití včetně statických výpo-
čtů. Tento všeobecný certi�kát pro stavby je platný jen v případě 
využití našich kompletních systémů. Při zpracování spolu s cizími 
materiály ztrácí automaticky svoji platnost.

Zakřivená zábradlí Crosilux vám doporučujeme v surovém provedení 
z lisovacího procesu. Při galvanicky zpracovaných površích může při 
ohýbání docházet k jejich poškození. V tomto případě proto nemůže-
me za tato povrchová poškození převzít záruku.

Pro ohýbací proces je zapotřebí na obou koncích počítat s délkami 
přibližně 400 mm materiálu navíc, který se před zabudováním 
odstraní. Na místě se také provádí přířez materiálu. Podle našich 
dosavadních zkušeností je tu tak výhoda přesného přizpůsobení dílů 
při instalaci a možnost případného vyrovnání drobných odchylek.
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Bestellung / Order / Commande / Objednávka Anfrage / Inquiry / Demande / Poptávka

cocher/compléter la case appropriée / Požadované označte křížkem/vyplňte

 

 Glasfeldbreite (Bogenlänge) / glass width (curved length) /
 largeur de la plaque de verre (longueur développée) /

Rozměr skleněného pole (rozvinutá délka)

 
    min 500 mm/ max 2400 mm

 Holmlast / Load Required / charge lisse / zatížitelnost

         mm

H H1 R B

0,5 kN/m 1,0 kN/m 2,0 kN/m

Podlahový pro�l s bočním kotvením - surový z lisu



příslušenství podlahového pro�lu

pro podlahový pro�l

pro pro�ly madel

pro�ly madel

ukončení

13

   

  

 Gummidichtungen / rubber insert / joints / pryžová těsnění

   

Endkappe 
End cap
Embout 
Ukončení

Ankerbolzen
Bolt anchor FAZ II A4
tirant FAZ II A4
kotevní šroub FAZ II A4

passende Gummidichtungen
matching rubber inserts
adaptés joints
vhodná pryžová těsnění

Gummi-Distanzstück
spacer block
separateur de plaques
pryžová distanční vložka

V2A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 42,4 mm

V2A
Ø 48,3 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V2A
27 x 30 mm

V4A
27 x 30 mm

   

V4A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

21,52 mm

Fischer®



14

Bestellung / Order / Commande / Objednávka Anfrage / Inquiry / Demande / Poptávka

cocher/compléter la case appropriée / Požadované označte křížkem/vyplňte

 

 Glasfeldbreite (Bogenlänge) / glass width (curved length) /
 largeur de la plaque de verre (longueur développée) /

Rozměr skleněného pole (rozvinutá délka)

 
    min 500 mm/ max 2400 mm

 Holmlast / Load Required / charge lisse / zatížitelnost

         mm

H H1 R B

0,5 kN/m 1,0 kN/m 2,0 kN/m

Podlahový pro�l s bočním kotvením - surový z lisu
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 Gummidichtungen / rubber insert / joints / pryžová těsnění

   

Endkappe 
End cap
Embout 
Ukončení

Ankerbolzen
Bolt anchor FAZ II A4
tirant FAZ II A4
kotevní šroub FAZ II A4

passende Gummidichtungen
matching rubber inserts
adaptés joints
vhodná pryžová těsnění

Gummi-Distanzstück
spacer block
separateur de plaques
pryžová distanční vložka

V2A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 42,4 mm

V2A
Ø 48,3 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V2A
27 x 30 mm

V4A
27 x 30 mm

   

V4A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 48,3 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

V4A
links, left, gauche, levé

V4A
rechts, right, droîte, pravé

21,52 mm

Fischer®

příslušenství podlahového pro�lu

pro podlahový pro�l

pro pro�ly madel

pro�ly madel

ukončení
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Bestellung / Order / Commande / Objednávka Anfrage / Inquiry / Demande / Poptávka

cocher/compléter la case appropriée / Požadované označte křížkem/vyplňte

         mm

R B

Länge
length
longueur
délka
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V4A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 48,3 mm

   

V2A
Ø 42,4 mm

V4A
Ø 42,4 mm

V2A
Ø 48,3 mm

V4A
Ø 48,3 mm

21,52 mm

Ø 48,3

Ø 42,4

pro�ly madel

ukončení

pro pro�ly madel
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Bestellung / Order / Commande / Objednávka Anfrage / Inquiry / Demande / Poptávka

cocher/compléter la case appropriée / Požadované označte křížkem/vyplňte

         mm

R B

Länge
length
longueur
délka



pro�ly madel

ukončení

pro pro�ly madel

19

   

   

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

21,52 mm

V2A
40 x 40 mm

V4A
40 x 40 mm

40

30

27

V2A
27 x 30 mm

V4A
27 x 30 mm
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Schematische Darstellung von Balkonablaufsystemen
Schematic diagram of balcony layout details
Répresentation schématique du système d‘avaloirs de balcon
Schematické znázornění balkonových odtoků

Balkonabläufe
zur Planung und Installation wenden Sie sich zwingend an einen Fachmann!

Balcony details
For planning and installation always seek a competent expert 

Avaloirs de balcon

Balkonové odtoky

Zubehör / accessories / accessoires / doplňky

Pro jejich projektování a instalaci se rozhodně obraťte na odborníky!
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Balkonablauf 84 E, senkrecht
nach DIN EN 1253, mit Flansch und Bauschutzdeckel

podle DIN EN 1253, s límcem a dočasným ochranným krytem

Aufsatzverlängerung: Polypropylen, hochschlagfest, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: ABS, 100 x 100 mm, Rost: Edelstahl, Belastungsklasse K 3, Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

balcony drain type 84 E 
conforming to DIN EN 1253 outlet: side, 3°
with: temporary blanking plate spigot extendable with DN 100 plasic pipe,
frame: ABS, 100 x 100 mm grate: 304 stainless steel, class K 3 material: polypropylene, UV-stabilized 
Flow rate tested to DIN EN 11253 1.6 l/s

avaloir de balcon 84 E
100 x 100 mm selon la norme DIN EN 1253 

cadre : ABS, 100 x 100 mm grille :acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)
matériau : polypropylène, stabilisé aux UV

Balkonová vpust 84E, svislá

prodlužovací nástavec: polypropylén, nárazuvzdorný, možnost prodloužení HT trubkou DN 100
rám: ABS, 100 x 100 mm, mřížka: nerezová ocel 1.4301, třída zatížení K3, materiál: polypropylén, stabilizovaný proti UV záření

831101

831118

A Ablaufstutzen  
A Flow rate  running performance
A Raccord   performance de course
A Rozměr napojení průtok

DN 50    1,6 l/s
DN 50   1.6 l/s
DN 50   1,6 l/s
DN 50   1,6 l/s

DN 70    1,9 l/s
DN 70   1.9 l/s
DN 70   1,9 l/s
DN 70   1,9 l/s

Zubehör / accessories / accessoires / doplňky
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Balkonablauf 83 E, horizontal
nach DIN EN 1253, mit Flansch und Bauschutzdeckel

podle DIN EN 1253, s límcem a dočasným ochranným krytem

Aufsatzverlängerung: Polypropylen, hochschlagfest, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100
Rahmen: ABS, 100 x 100 mm, Rost: Edelstahl, Belastungsklasse K 3, Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

A Ablaufstutzen  
A Flow rate  running performance
A Raccord   performance de course   B   C
A Rozměr odtoku průtok

balcony drain type 83 E 
conforming to DIN EN 1253 outlet: side, 3°
with: temporary blanking plate spigot extendable with DN 100 plasic pipe,
frame: ABS, 100 x 100 mm grate: 304 stainless steel, class K 3 material: polypropylene, UV-stabilized 
Flow rate tested to DIN EN 11253 1.6 l/s

avaloir de balcon 83 E
100 x 100 mm selon la norme DIN EN 1253 

cadre : ABS, 100 x 100 mm grille :acier inox 1.4301, classe de charge K 3 (300 kg)
matériau : polypropylène, stabilisé aux UV

Balkonová vpust 83E, vodorovná

prodlužovací nástavec: polypropylén, nárazuvzdorný, možnost prodloužení HT trubkou DN 100
rám: ABS, 100 x 100 mm, mřížka: nerezová ocel 1.4301, třída zatížení K3, materiál: polypropylén, stabilizovaný proti UV záření

830104

830111

DN 50    1,6 l/s
DN 50   1.6 l/s
DN 50   1,6 l/s   42 60
DN 50   1,6 l/s

DN 70    1,9 l/s
DN 70   1.9 l/s
DN 70   1,9 l/s   54 85
DN 70   1,9 l/s

Zubehör / accessories / accessoires / doplňky
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Edelstahl-Flanschring S 10 mit Edelstahlschrauben und Dichtung, ohne Abdichtfolie. Zum einklemmen von hochpolymeren 
Dichtungsbahnen, z.B. PVC, EPDM

Geruch- u. Schaumsperre S 10 zum Einbau in die Aufsatzrahmen der Balkonabläufe. Die mechanisch wirkende Sperre verhindert das 
Ausströmen von Kanalgasen. Frostfest, da ohne Wasser! inkl. DichtungMaterial: ABS

Přírubový kroužek S 10 z nerezové oceli, s nerezovými šrouby, s těsněním, bez těsnicí fólie. Pro přitisknutí polymerových izolačních pásů, 
např. PVC, EPDM

anneau de serrage en acier inox S 10 pour le montage des panneaux d’étanchéité en polymère, compatible avec les avaloirs S 10 ainsi 
qu’avec les éléments de rehausse 85avec :- vis en acier inox- joint Dallmer

Protizápachový uzávěr S 10 pro zabudování do nasazovacího rámu balkonových odtoků. Mechanicky působící klapka zabraňuje 
výstupu plynů z kanalizace. Odolná proti mrazům, nezadržuje vodu! Včetně těsnění, materiál: ABS.

pour l‘installation dans des rehausses et des cadres de rehausse de la série 10 de 100 x 100 mm et KE 10 /KEN 10 Le dispositif méca-
nique de retenue prévient tout refoulement de mousse ou de gaz d’égout. avec :- joint matériau ABS Hors gel en raison de l’absence 
d’eau de séparation !

whilst preventing the escape of foul air and scum. with: seal material: ABS With no water seal, it cannot freeze for gratings

material: polypropylene

élément de rehausse 85 rallongable avec un tuyau en matière plastique DN 100 avec : - manchon d‘emboîtement avec joint anti-retour

možnost prodloužení plastovou trubkou DN 100. Rozměr odtoku: DN 100 svislý, materiál: polypropylén, stabilizovaný proti UV záření
Nadstavovací prvek 85 vhodný k balkonovým odtokům 83 a 84, včetně zásuvného hrdla se zpětnou klapkou a dočasného ochranného krytu,

831569

495839

839503

Zubehör / accessories / accessoires / doplňky
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Zubehör / accessories / accessoires / doplňky

CN9999610
glue
colle
lepidlo

     st.

CN9999700 Reinigungsmittel innosoft
cleaner innosoft
produits d´entretien innosoft
čisticí prostředek innosoft

     st.

CN2100000      st.eloxiert
anodised
anodisé
eloxovaný

CN2100050      st.roh, pressblank
raw
brut de presse
surový z lisu

Ochranný pro�l hran Al Mg 0,7 Si, k nalepení, chrání přímé hrany
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 VERROTEC GmbH  ·  55116 Mainz  ·   Neue Universitätsstraße 2 ·  Telefon: 06131/617 134 - 0   · Telefax: 06131/94 911 44 

 

 
 
 
Dr.-Ing. Mascha Baitinger 
(Leiterin der Prüfstelle) 

 
 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 12 Seiten (inkl. Anhang).

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

Prüfzeugnis Nr.: VT 13-017P 

  

 

Antragsteller: CROSO International GmbH 
Rönkhauser Straße 9 
59757 Arnsberg-Müschede 

Ausstellungsdatum: 18.06.2013 

Geltungsdauer bis: 18.06.2018 

  

Gegenstand: An der unteren Kante linienförmig eingespannte, absturzsichernde & gebogene 
Brüstungsverglasung nach TRAV mit aufgestecktem U-Profil, deren Tragfähigkeit 
unter stoßartigen Einwirkungen experimentell nachgewiesen werden soll 

 entsprechend 

 

lfd. Nr. 2.12  

Bauregelliste A Teil 3 Ausgabe 2013/1 

Mainz, 18. Juni 2013 

Fini Curve VSG 
Z-70.4-146 
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Die AGBs entnehmen Sie bitte 
dem Gesamtkatalog oder der 
Homepage:  
www.croso-international.de

For general terms and conditions, 
please refer to our catalogue or 
visit our website: 
www.crosinox.co.uk

Les conditions générales de ven-
te sont disponibles sur notre site: 
www.croso-france.fr

GER ENG FRA

Besuchen Sie unsere Homepage: www.croso-international.de

Homepage entnehmen.
Dort haben wir für Sie ebenfalls ein ausgefülltes Musterformular hinterlegt.

Referenzbilder und vieles mehr.

Visit our website www.crosinox.co.uk

You can download all documents (order/inquiry) from our website.

and more.

Visitez notre site internet www.croso-france.fr

-
gés sur notre site directement.

Un modèle de formulaire complété y est disponible. Sur notre site, nous vous informons des dernières nou-
veautés, des actions en cours, des exemples d‘application, des photos de références,

Alors sans attendre, connectez-vous !

FRA

ENG

GER

Všeobecné obchodní podmínky 
vyhledejte, prosím, v souhrnném 
katalogu nebo na stránkách: 
www.croso.cz

CZE

Navštivte naše webové stránky: www.croso.cz

Všechny formuláře pro objednávky a poptávky, které se nacházejí v tomto prospektu, si můžete stáhnout 
také z našich webových stránek. Tam se nachází také vyplněný vzorový formulář.

Najdete tam také aktuální novinky, užitečné informace, akce, příklady použití, obrázky z referencí a mnoho 
dalšího.

CZE
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