WENTYLACJA

ŒCIANY
LAMELOWE

DUCOWALL 20V
Opis
Ducowall 20V to ci¹g³a œciana lamelowa o drobnych lamelach
w kszta³cie litery V. Mo¿e byæ zamontowana na istniej¹cej
podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku. System
aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na budowanie
konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni dachowych itp.).
Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami, parapetem, czy ze
specjalnym profilem górnym. Œciana Ducowall 20V znajduje
idealne zastosowanie jako os³ona otworów wentylacyjnych
transformatorów i wszelkich urz¹dzeñ elektrycznych.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 20 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 20 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 95%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 37%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom
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DUCOWALL 20Z
Opis
Ducowall 20Z to ci¹g³a œciana lamelowa o drobnych lamelach
w kszta³cie litery Z, która mo¿e byæ zamontowana na istniej¹cej
podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku. System
aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na budowanie
konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni dachowych itp.).
Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami, parapetem, czy ze
specjalnym profilem górnym.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 40 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 35 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 63%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 47%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1000 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom

www.esco.com.pl
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DUCOWALL 35V
Opis
Ducowall 35V to ci¹g³a œciana lamelowa o lamelach
w kszta³cie litery V, która mo¿e byæ zamontowana na
istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku.
System aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿
na budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni
dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami,
parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym. Œciana
Ducowall 35V znajduje idealne zastosowanie jako os³ona
otworów wentylacyjnych transformatorów i wszelkich
urz¹dzeñ elektrycznych.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 38.5 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 35 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 59%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 34%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom
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DUCOWALL 50S
Opis
Ducowall 50S to ci¹g³a œciana lamelowa œredniej wielkoœci
z lamelami w kszta³cie litery Z (z zaokr¹glonymi
krawêdziami), która mo¿e byæ zamontowana na istniej¹cej
podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku. System
aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na
budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni
dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami,
parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 76 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 65 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 75%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 52%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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DUCOWALL 50Z
Opis
Ducowall 50Z to ci¹g³a œciana lamelowa œredniej wielkoœci
z lamelami w kszta³cie litery Z, która mo¿e byæ zamontowana
na istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku.
System aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na
budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni
dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami,
parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 76 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 65 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 75%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 52%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom
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DUCOWALL 50/75S
Opis
Ducowall 50/75S to ci¹g³a œciana lamelowa z lamelami
w kszta³cie litery Z (z zaokr¹glonymi krawêdziami), œredniej
wielkoœci, która mo¿e byæ zamontowana na istniej¹cej
podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku. System
aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na
budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni
dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami,
parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 76 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 75 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 80%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 54%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

07

strona:
stan: 10.2005

DUCOWALL 50/75Z
Opis
Ducowall 50/75Z to ci¹g³a œciana lamelowa z lamelami
w kszta³cie litery Z, œredniej wielkoœci, która mo¿e byæ
zamontowana na istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie
budynku. System aluminiowych s³upów noœnych pozwala
równie¿ na budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on
czerpni dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania
z drzwiami, parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 76 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 75 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 80%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 54%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom
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DUCOWALL 60C
Opis
Ducowall 60C to ci¹g³a œciana lamelowa œredniej wielkoœci
z lamelami w kszta³cie litery C. Mo¿e byæ zamontowana na
istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku. System
aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na
budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni
dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami,
parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym. W oparciu
o tê konstrukcjê mo¿na tworzyæ os³ony pojedyncze,
podwójne, lub potrójne, zapewniaj¹c w ten sposób równie¿
maksymaln¹ os³onê mechaniczn¹, oraz maksymaln¹ os³onê
przed warunkami atmosferycznymi.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 54 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 50 mm
- Gruboœæ ¿aluzji: 0.8 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 84%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta:
- 60C/1 : 46%
- 60C/2 : 36%
- 60C/3 : 36%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom

60C/1

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

60C/2

60C/3
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DUCOWALL 70S
Opis
Ducowall 70S to ci¹g³a œciana lamelowa o du¿ych lamelach
w kszta³cie litery Z (z zaokr¹glonymu krawêdziami), która
mo¿e byæ zamontowana na istniej¹cej podkonstrukcji noœnej
lub œcianie budynku. System aluminiowych s³upów noœnych
pozwala równie¿ na budowanie konstrukcji samonoœnych
(os³on czerpni dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania
z drzwiami, parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 99 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 85 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 79%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 53%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom
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DUCOWALL 70V
Opis
Ducowall 70V to ci¹g³a œciana lamelowa o du¿ych lamelach
w kszta³cie litery V, która mo¿e byæ zamontowana na
istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku.
System aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na
budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni
dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami,
parapetem, czy ze specjalnym profilem górnym. Œciana
Ducowall 70V znajduje idealne zastosowanie jako os³ona
otworów wentylacyjnych transformatorów i wszelkich
urz¹dzeñ elektrycznych.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 71 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 65 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 66%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 44%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 2000 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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DUCOWALL 80HP
Opis
Ducowall 80HP to ci¹g³a œciana lamelowa o du¿ych lamelach,
która mo¿e byæ zamontowana na istniej¹cej podkonstrukcji
noœnej lub œcianie budynku. System aluminiowych s³upów
noœnych pozwala równie¿ na budowanie konstrukcji
samonoœnych (os³on czerpni dachowych itp.).

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 102 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 75 mm
- Gruboœæ profili: minimum 1,2 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 83%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 49%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1750 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom
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DUCOWALL 90S
Opis
Ducowall 90S to ci¹g³a œciana lamelowa o ciê¿kich, du¿ych
lamelach, która mo¿e byæ zamontowana na istniej¹cej
podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku. System
aluminiowych s³upów noœnych pozwala równie¿ na
budowanie konstrukcji samonoœnych (os³on czerpni
dachowych itp.). Mo¿liwe s¹ te¿ rozwi¹zania z drzwiami,
parapetem.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Wysokoœæ lameli: 121 mm
- Rozstaw pomiêdzy lamelami: 105 mm
- Gruboœæ profili: 1,8 mm
- Wizualna powierzchnia otwarta: 80%
- Rzeczywista powierzchnia otwarta: 54%
- Max. odleg³oœæ pomiêdzy s¹siednimi uchwytami: 1500 mm
(przy za³o¿eniu parcia wiatru poni¿ej 800Pa)
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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DUCOWALL Door
Opis
Ducowall Door to system drzwi (jedno i dwuskrzyd³owych) dla
œcian ¿aluzjowych 20Z, 50S, 50Z, 70S, 70V, 90S. Drzwi
otwierane na zewn¹trz dostêpne s¹ w wykonaniu dla œcian
¿aluzjowych 20Z, 50S, 50Z, 70S, 70V, 90S, natomiast drzwi
otwierane do wewn¹trz tylko dla œcian 50S i 50Z i jedynie jako
drzwi jednoskrzyd³owe.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom (zale¿y od typu ¿aluzji)

Wymiary
Drzwi wykonywane s¹ w wymiarach standardowych:
Drzwi jednoskrzyd³owe
- szerokoœæ: 900mm
- wysokoœæ: oko³o 2200 mm (dopasowana do rozstawu lamel)
Drzwi dwuskrzyd³owe
- szerokoœæ: 1800mm
- wysokoœæ: oko³o 2200 mm (dopasowana do rozstawu lamel)
Inne wymiary dostêpne na specjalne zamówienie
Szerokoœæ drzwi wraz z ram¹ wynosi:
Dla drzwi jednoskrzyd³owych otwieranych na zewnatrz:
- 20Z, 50S, 50Z, 70S oraz 70V: szerokoœæ w œwietle + 153 mm.
- 90S: szerokoœæ w œwietle + 186 mm.
Dla drzwi jednoskrzyd³owych otwieranych do wewn¹trz:
- 50S i 50Z: szerokoœæ w œwietle + 208 mm.
Dla drzwi dwuskrzyd³owych otwieranych na zewn¹trz:
- 20Z, 50S, 50Z, 70S i 70V: szerokoœæ w œwietle + 306 mm.
- 90S: szerokoœæ w œwietle + 372 mm
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Pokrywy kominowe
Opis
Zewnêtrzne pokrywy kominowe wykonywane s¹ w oparciu
o systemy œcian ¿aluzjowych. Jest to samonoœna konstrukcja,
wyposa¿ona w aluminiowy parapet i dach.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Siatka przeciw owadom (zale¿y od typu ¿aluzji)

Wymiary
Pokrywy wykonywane s¹ na dowolne wymiary (nie
przekraczaj¹ce dopuszczalnych), zgodnie z ¿yczeniem
zamawiaj¹cego.
Dopuszczalne maksymalne wymiary zale¿¹ od zastosowanego
typu ¿aluzji.

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
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S£UPY KONSTRUKCYJNE
Opis
S³upy noœne s³u¿¹ do ³atwego mocowania uchwytów ¿aluzji.

W³asnoœci
- Wszystkie profile wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Gruboœæ pow³oki anodowej : 15-20 µm.
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
Max. odleg³oœæ “A” pomiêdzy podporami:

Typ œciany lamelowej
20Z
20V; 50S; 50Z; 50/75S;
50/75Z; 70S; 90S
80HP

70V

Typ s³upa
50 / 50
50 / 12
30 / 12
50 / 50
50 / 12
30 / 12
50 / 50
50 / 12
30 / 12
50 / 50
50 / 12
30 / 12

Max. wymiar A
2500
750
750
2250
500
750
2250
500
500
2000
500
500

S³up 50 / 50

S³up 50 / 12

S³up 30 / 12
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Ponadto w naszej ofercie:
· kompletna oferta okuæ i akcesoriów do œlusarki aluminiowej i stalowej
· maszyny i oprzyrz¹dowanie do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej
· rozwi¹zania do wentylacji pomieszczeñ i ogrodów zimowych
· systemy œcian ¿aluzjowych i os³on przeciws³onecznych
· systemy profili stalowych Ferro-Wic do okien, drzwi i fasad
· systemy profili stalowych Ferro-Wic do drzwi i przegród przeciwpo¿arowych
· automatyka do otwierania drzwi i okien
· systemy oddymiania
· systemy kontroli dostêpu
Szczegó³owe informacje techniczno - handlowe uzyskaj¹ Pañstwo
od naszych przedstawicieli handlowych lub w siedzibie firmy.

esco Polska Sp. z o.o.
grupa VBH
ul. Sterdyñska 1 · 03-797 Warszawa
tel: 022 679 25 22 · fax: 022 678 56 67
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco.com.pl

