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Vlastnosti:
•	 vysoce kvalitní
•	 univerzální
•		elegantní vzhled
•	 snadné použití
•		robustní a stabilní
•		pro použití i v exteriéru 

Použití:
•		separace místností
•		regálové systémy
•	 malý nábytek
•		zahradní domky, skleníky
•		verandy / ochrana před větrem
•		okna / zasklení
•		. . . a Vaše nápady!

Kód: 3440089
Guttagliss Aluline rohová spojka 
balení s 4 ks

Kód: 3440086
Guttagliss Aluline profilové těsnění
2-6 mm, balení s 2 m.

Podrobné pokyny k instalaci najdete v každém balení rohových 
spojek!

Kód: 3440082
Guttagliss Aluline  
H-Profil tyč 2,00 m

Kód: 3440081
Guttagliss Aluline  
U-Profil tyč 2,00 m

Kód: 3440083
Guttagliss Aluline 
Rohový profil tyč 2,00 m

Komponenty

Systém 

Systém Guttagliss Aluline je tvořen třemi typy profilů (U-, H- a rohový profil). Každá 
hliníková tyč se stříbrným eloxem je 2 m dlouhá. Tyče je možné podle potřeby 
krátit pilou na kov. Profily je možné spojovat stabilními rohovými spojkami z 
polykarbonátu. Do drážek v profilech je možné zasadit desky s tloušťkou od 2 do 6 
mm nebo 10 mm. U desek s tloušťkou do 6 mm a pro utěsnění spojů jsou používána 
trvale elastická profilová těsnění TPE, používaná i pro profesionální výrobu oken.

Deskové materiály: 

guttagliss aluline se přizpůsobí jakémukoli 
stylu stavby nebo zařízení. Je vhodný 
například pro desky z plastů, dřeva, 
kovu, děro-vaného plechu nebo skla. 
Rozhodují-cí je tloušťka materiálu od min. 
2 do max. 10 mm. Použitím profilových 
těsnění TPE jsou desky spolehlivě a 
trvale chráněny proti pronikání vlhkosti 
a přenosu hluku. Díky tomu se systém 
guttagliss aluline – ve spojení s deskami 
odolnými vůči povětrnostním vlivům 
(guttagliss acryl) – výborně hodí i pro 
použití ve venkovním prostředí.

Guttagliss Aluline 
Od příček v místnostech přes malý nábytek a sprchové zástěny 
až po prosklení (ve venkovním prostředí použitelné pouze s 
akrylátovým sklem): pomocí nových profilů Guttagliss Aluline 
zrealizujete své kutilské a stavební nápady jakéhokoli druhu.

Pro příčky a stěny:

zástěny, například sprchové kouty 
budované svépomocí, nebo příčky 
v místnostech je možné snadno 
vybudovat použitím U-profilů a 
rohových spojek. V sanitární oblasti jsou 
jako výplň nejvhodnější transparentní 
plastové desky (guttagliss 
polystyrolglas nebo guttagliss 
acrylglas). Profilovým těsněním TPE 
jsou příčky guttagliss aluline utěsněny 
proti pronikání stříkající vody a deště

Pro konstrukci objektů:

Pro třírozměrné, prostorové konstrukce 
je nutné použít všechny typy profilů. 
Nejdříve je nutné zkrátit profily podle 
potřeby. K tomu poslouží běžná pila na 
kov, například elektrická pila ocaska. 
Poté je na zaříznuté desky nasazeno 
profilové těsnění a desky jsou zasunuty 
do drážek v profilech. Ve třetím kroku 
jsou segmenty spojeny rohovými 
spojkami.

Gutta
Originální příslušenství

Hobbyglas
rovné čiré desky
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Guttagliss
Hobbyglas

Tepelná odolnost: stabilní do + 75 °C

Tloušťky: cca 2 mm a cca 4 mm

Velikosti: 25 x 50 cm, 50 x 100 cm, 50 x 50 cm, 
50 x 125 cm, 50 x 150 cm

Technická 
data: Guttagliss Metalefekt

samolepicí plastové dekorační desky s ušlechtilým vzhledem například kovu nebo kůže

Guttagliss Hobbycolor
lehké, stabilní desky z PVC pro kutily - pro interiéry

Guttagliss tuhá zasklívací fólie
vzhled skla s funkcí Primus

Guttagliss Acrylcolor
barevné akcenty pro Váš domov

Znáte i naše další produkty?

Použití:
•	 pro interiéry
•	 pro kutily
•	 pro modeláře
•	 podmalba na skle
•	 zasklívání nábytku
•	 vitríny
•	 . . . a Vaše nápady!

Materiál

Guttagliss Hobbyglas je kvalitní robustní polystyrolové sklo. 
Pevnost je cca 10 krát vyšší než u pravého skla se stejnou tloušťkou.

Při použití skla guttagliss hobbyglas si přijdou na své jak začínající 
kutilové, tak i zkušení řemeslníci. Splní jakékoli požadavky a je 
možné je snadno a bezproblémově zpracovávat.

Možnost mnohostranného použití – od podmaleb na skle přes kryty 
až po zasklení vitrín. Dává volnost Vašim nápadům.

guttagliss hobbyglas se kromě toho vyznačuje velmi vysokou
propustností světla (až 93 %).

Sklo pro kutily s neomezenými možnostmi použití v mnoha 
různých velikostech

Vlastnosti:
•		vysoká pevnost
•		netříští se
•		vysoká propustnost světla
•		snadné zpracování
•		dobrá tepelná odolnost
•		cenově výhodné

Aby nedošlo ke snížení životnosti desek, je bezpodmínečně nutné 
dbát následujících pokynů pro jejich zpracování.

Dělení/řezání

ruční nebo okružní pilou. Dbejte přitom na 
dobré podložení/uložení.

Pozor: Ochrannou fólii sejměte až po 
aplikaci!

Čištění
desky Hobbyglas je možné čistit vodou, mycími 
prostředky a kůží na okna nebo bavlněnou 
tkaninou.

V žádném případě nepoužívejte ostré předměty 
nebo abrazivní čisticí prostředky či politury!

Malba a potisk
Na dekorační desky guttagliss je možné 
malovat například běžnými popisovači na 
fólie (Lumocolor) nebo vhodnými barvami 
(Window Color), a je možné na ně tisknout 
vhodnými tiskovými barvami.

Lepení 

Používejte lepidla vhodná pro polystyrén. 
Při použití postupujte podle pokynů jejich 
výrobce.

Vrtání
běžnými vrtačkami a vrtáky na kov nebo 
dřevo. Otvory musí být o 2 - 3 mm větší než je 
průměr šroubu, aby nebyla omezena dilatace 
materiálu. V místě vrtání podložte desku 
dřevěnou podložkou.

Zpracování:


