
Prag blaugelb TBS
Soluţia de prag fără bariere pentru uşi de casă şi de balcon, la construcţii noi şi pentru lucrări de renovare.

• Construcţii fără bariere conform DIN 18040

• Proprietăţi termoizolante excepţionale şi etanşeitate la precipitaţiile în aversă

• Protecţie anti-efracţie îmbunătăţită şi siguranţă sporită în zona uşii/ferestrei

• Grafic izoterme conform DIN 4108-4

• Confortabil
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Sistemul de prag blaugelb este conceput 
pentru cadre din PVC, lemn-metal, metal şi 
lemn (cu falţ simplu şi dublu).
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Prag blaugelb TBS
Soluţia de prag fără bariere pentru uşi de casă şi de balcon, la construcţii noi şi pentru lucrări de renovare.

Caracteristicile produsului:

Pragul blaugelb TBS este confecţionat din aluminiu eloxat de calitate  
superioară E6/C-0 (EV1) şi plastic rezistent la şocuri şi la UV. Capacul este 
confecţionat din plastic renurat, cu efect ant-alunecare. Pragul blaugelb TBS 
este conceput pentru uşi din PVC, lemn, lemn-metal, metal, pentru balcon  
şi casă, cu falţ simplu şi dublu, cu deschidere spre interior şi spre exterior.  
Proprietăţile termoizolante excepţionale şi etanşeitatea la precipitaţii în  
aversă sunt completate de elementele sistemului cu siguranţa anti-efracţie 
sporită şi cu durata îndelungată de utilizare, astfel încât pragul blaugelb TBS  
cu o înălţime de 20 mm îndeplineşte şi cerinţa privind construcţiile fără  
bariere conform DIN 18040. Prin designul estetic şi fixarea ascunsă cu  
şuruburi, acesta este soluţia ideală pentru proiectarea şi integrarea în  
sistemele moderne de ferestre.

Avantajele produsului:

• construcţii fără bariere conform DIN 18040
• proprietăţi termoizolante excepţionale şi etanşeitate la precipitaţiile în 

aversă
• protecţie anti-efracţie îmbunătăţită şi siguranţă sporită în zona uşii/

ferestrei
• grafic izoterme conform DIN 4108-4
• arhitectură perfect armonizată a pragului blaugelb TBS
• utilizarea stabilă, coplanară a tablelor de închidere de la toţi  

producătorii de sisteme oscilo-batante fără prelucrarea  
suplimentară a pragului 

• plastic foarte dur, rezistent la UV

Avantajele frezării inverse:

• stabilitate ridicată a îmbinării 
• fără ruperea suportului la transport şi la temperaturi scăzute (îngheţ)
• rezistenţă sporită la torsiune a cadrului datorită nervurii din aluminiu 

încorporate în arhitectura pragului şi îmbinării cu frezare inversă la rama 
oarbă

• precizie exactă de adaptare 
• fără a mai necesita suport de cadru sau suport de stâlp pentru fiecare 

sistem
• design atrăgător
• utilizare variată
• adecvat pentru toate sistemele de profile şi materiale
• frezare inversă convenabilă pentru praguri, permiţând astfel îmbinarea 

sigură şi durabilă a unor adâncimi de construcţie mai mari

Date tehnice:

Material prag blaugelb TBS:
Material separat termic

aluminiu eloxat E6/C-0 (EV1) / PVC

Material capac: Plastic foarte dur, rezistent la UV

Adâncimi de construcţie: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 100 / 120 / 140 mm

Înălţime prag: 20 mm

Fără bariere:
DIN 18040

asigurat

Certificat conform:
ift Rosenheim

QM 340

Factor de temperatură  indice fRSI:
(cu profil de termoizolare pentru soclu 
blaugelb)

≥ 0,7 (fără formare de mucegai pe suprafaţă)

Denumire articol Lungime Cod art.

Prag blaugelb TBS70 incl. capac 6 m 0416819

Prag blaugelb TBS75 incl. capac 6 m 0416832

Prag blaugelb TBS80 incl. capac 6 m 0416840

Prag blaugelb TBS85 incl. capac 6 m 0416841

Prag blaugelb TBS90 III incl. capac 6 m 0416842

Prag blaugelb TBS100 incl. capac 6 m 0416843

Prag blaugelb TBS120 incl. capac 6 m 0416844

Prag blaugelb TBS140 incl. capac 6 m 0416845

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.
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Prag blaugelb TBS
Soluţia de prag fără bariere pentru uşi de casă şi de balcon, la construcţii noi şi pentru lucrări de 
renovare.

Date tehnice:

Separarea termică de 28 mm din plastic rezilient este decisivă pentru  
proprietăţile termoizolante excepţionale ale pragului blaugelb TBS.

Conexiunea profilului şi a pragului pentru uşă blaugelb se realizează cu  
o unealtă pentru toate adâncimile de construcţie, cu frezare inversă şi  
îmbinare directă cu şuruburi fără adaptor. Această îmbinare garantează o 
stabilitate ridicată, eliminarea torsiunii în jurul axei, la temperaturi exterioa-
re scăzute fără ruperea adaptorului şi un montaj simplu în producţie. Prin  
fixarea pragului blaugelb TBS în frezarea din profil nu e nevoie de 4 mâini sau 
de mijloace auxiliare. 

O izolaţie suplimentară a soclului sub pragul de uşă blaugelb elimină  
durabil punctele energetice slabe de la componentele montate pe placa de 
fundaţie. Profilul de termoizolare a soclului blaugelb PVC/PES sau profilul 
de termoizolare a soclului PES montat sub pragul blaugelb TBS garantează 
etanşeitatea durabilă în condiţii de etanşare corectă la interior şi exterior, 
atunci când este realizată conform DIN 18195-4. 

Depozitare şi forma de livrare:

Livrarea se realizează ca unitate împreună cu capacul, lungime 6 metri.  
Capacul poate fi suspendat sau fixat cu cleme de jos în sus. A se depozita 
la loc uscat şi curat.

Informaţiile cuprinse în acest document sunt, după cunoştinţele noastre, în conformitate cu informaţiile şi datele tehnice deţinute de noi, însă nu reprezintă o garanţie conform § 443 BGB. Instrucţiunile noastre de 
prelucrare reprezintă directive general valabile şi pot varia în cazuri individuale, datorită diversităţii posibilităţilor de utilizare şi folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligaţia de a efectua încercări individuale. 
Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice şi de a dezvolta în continuare produsele.


