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VYLEPŠENÝ MODEL  TEPLÉ  HRANY :   
CHROMATECH ULTRA F 
 
 
Firma ROLLTECH – výrobce teplé hrany CHROMATECH ULTRA, kterou jsem zavedli do našeho 
výrobního programu v roce 2011, přichází s vylepšenou řadou: CHROMATECH ULTRA F.  
Hlavní předností této vylepšené řady je snížení hodnoty PSI (lineární prostup tepla) o 0,003 W/mK. 
 
Distanční rámeček, který je vyroben ze dvou materiálů: spodní část -  tenkostěnná nerezová ocel a 
horní část -  polykarbonát, slučuje do jednoho prvku vlastnosti nerezové oceli - jako je vysoká pevnost, 
nízká tepelná roztažnost a vlastnosti plastových teplých hran – nízká tepelná vodivost. 

 
Právě teplým hranám na bázi plastu jako je SWISSPACER je vytýkána vysoká roztažnost, 

nestálost a neohýbatelnost – nutno v rozích řezat a spojovat. Taktéž atypické tvary není možné 
vyrábět s tímto typem teplé hrany. 

 
CHROMATECH ULTRA F  přináší díky unikátní technologii posun v oblasti problematiky 

teplých hran opět o stupínek výše.  

- využití vlastností nerezové oceli  (statická pevnost, dokonalé spojení s tmelícím materiálem  
izolačního skla) 

- bez řezaných rohových spoj ů (prodlužuje se životnost systému izolačního skla a zmenšuje 
se únik plynu) 

- výroba atypických tvar ů : trojúhelníkové i obloukové tvary 

- velice nízká hodnota PSI  - lineární tepelný prostup na okraji skla 
 
CHROMATECH ULTRA F postupně nahradí starší model CHROMATECH ULTRA – podle 
naskladnění novým materiálem. V řadě 16 a 18 mm je již plně v nabídce. 
  
 
CHROMATECH ULTRA F  rozměrové řady :  10 , 12 , 14 , 16 , 18 (mm)  
 
BARVA  :    barevné provedení šedá RAL 7040,  černá RAL 9010 , 
 
CENA :    nemění se, jako CHROMATECH ULTRA 
 

 
 


