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cero by Solarlux

Wielkoformatowe przeszklenia cero otwierają przestrzenie:
imponująca przezroczystość zaciera granicę pomiędzy 
wnętrzem a zewnętrzem. Jako marka firmy Solarlux – jednego 
z przodujących producentów w dziedzinie przeszkleń 
harmonijkowych i technologii szklanych – cero opiera się na 
ponad 30-letnich doświadczeniach w produkcji rozwiązań na 
miarę, gwarantując: precyzję, inteligentne detale techniczne 
oraz własną produkcję, nadzór budowlany i wymagający 
design wyłącznie „Made in Germany”.
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Możliwie największa swoboda w projektowaniu

Pod względem konstrukcyjnym jak i projektowym cero oferuje 
wszelkie możliwości, które wymagane są w przypadku ambitnych 
obiektów architektonicznych. Światło, materiał, przestrzeń i 
przyroda mówią same za siebie – wnętrze i zewnątrz przenikają się 
wzajemnie.
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Perfekcyjna rama 

Smukłe ramy i profile wspierają maksymalną przezroczystość 
elementów. Z minimalnej szerokości profili wynoszącej 
zaledwie 34 mm wynika symetryczny i minimalistyczny design, 
podkreślany dodatkowo przez 98 % udział szkła.
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Najwyższe bezpieczeństwo 

Ekstremalnie duże przeszklenia o powierzchni do 15 m² 
koncentrują uwagę w szczególności na aspekty jakości oraz 
bezpieczeństwa. cero jest sprawdzone i certyfikowane zgodnie 
z najlepszymi standardami bezpieczeństwa (RC2 i RC3). 
Dwupunktowa blokada z dającymi się regulować punktami 
ryglowania i prętem z suwem 24 mm do górnej i dolnej szyny 
prowadzącej jest standardem. Możliwe jest podłączenie do 
systemu alarmowego, nadzoru zamknięcia lub systemów nadzoru, 
jak na przykład sensorów pęknięcia szkła lub innych systemów.
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Nagrodzony design 

Obok przemyślanych detali konstrukcyjnych i technicznych, 
cero cechuje się również wyjątkowo wysokimi wymaganiami 
w odniesieniu do designu, znajdując uznanie wśród 
międzynarodowych jurorów i zdobywając nagrody w renomowanych 
konkursach designu.

– Iconic Award „Best of Best“ w kategorii „Facades”
– iF Gold Award w kategorii „Building Technology“
– German Design Award w kategorii „Building and Elements“
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Wzorowy serwis 

Decydując się na cero, można polegać także na serwisie tak 
renomowanej firmy, jak Solarlux. Rozeznani w produktach 
doradcy wspierają architektów i projektantów na etapie 
projektu, nadzorujący budowę mają doświadczenie w realizacji 
dużych, także międzynarodowych projektów budowlanych. 
Zgrana logistyka z własną flotą transportową i specjalnymi 
dźwigami, a także zespół monterów wyspecjalizowanych 
w instalacji dużych powierzchni przeszklonych, gwarantują 
bezproblemową realizację projektu. 
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Przemyślane detale 

cero gwarantuje produkty opracowywane i produkowane wyłącznie jako 
„Made in Germany“.
Rozwój techniki maksymalnych przeszkleń przesuwnych odbywa się 
stale we własnym dziale badawczym i rozwojowym. Bez żadnych 
problemów udaje się spełnić wymagania renomowanych instytutów 
badawczych.
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Łatwe przesuwanie 

Wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej gwarantują lekkie i trwałe przesuwanie, zintegrowane krążki jezdne ze stali nierdze-
wnej zapewniają równomierny rozkład obciążeń. W razie potrzeby możliwy jest także elektryczny napęd skrzydeł. cero z suk-
cesem zdało testy na długotrwałą funkcjonalność z 100.000 cyklami otwierania i zamykania.

Inteligentne odwodnienie

Odwodnienie kondensatu odbywa się w niewidoczny i kontrolowany sposób na najniższym poziomie profilu ramy. Wentylacja 
wrębu przyszybowego zapobiega zbieraniu się kondensatu w przestrzeni między szybami.

Doskonała izolacja termiczna

cero oferuje optymalne wartości izolacji termicznej i osiąga przykładowo – przy zastosowaniu trójszybowego przeszklenia 
bezpiecznego – spełniający wymagania domów pasywnych współczynnik przenikania ciepła 0,8 W/m2K.

Ochrona przez wiatrem i czynnikami atmosferycznymi

cero jest sprawdzone i certyfikowane w zakresie przepuszczalności powietrza, odporności na obciążenia wiatrem oraz 
ochrony przeciwdeszczowej i tym samym spełnia też bardzo wysokie wymagania dotyczące ochrony przed wiatrem i czynni-
kami atmosferycznymi.



Przemyślane detale 
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Dająca się dobrze integrować technika bezpieczeństwa

cero daje się optymalnie integrować w istniejący, nadrzędny system nadzoru. Dostępne są elektroniczne elementy blokujące i 
ryglujące, możliwy jest dodatkowy nadzór zamknięcia. 

Elektryczny napęd

Możliwa jest kompletna automatyczna obsługa elementów przesuwnych, w tym elektromechaniczne zamykanie i otwieranie 
elementu. Odpowiednie urządzenia sterujące umożliwiają różne kombinacje ustawienia skrzydeł okiennych.

Zacienienie

Aby zapewnić optymalne zacienienie dużych powierzchni przeszklonych cero, dostępna jest ochrona przeciwsłoneczna z 
napędem elektrycznym i szynami prowadniczymi dostosowanymi do ram lub też zintegrować można zacienienie lamelkowe.

Ochrona przed owadami

Istnieje możliwość zintegrowania ochrony przed owadami bezpośrednio w ramie do wysokości 3,50 m, można ją także wmon-
tować później, do istniejących rozwiązań.







Szyny podłogowe
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Bez barier

Dla przejścia bez barier według DIN 18040 cero oferuje szynę podłogową licującą z powierzchnią posadzki. W zależności od 
rozwiązań, szerokość profilu wynosi na przykład w przypadku cero II między 71 mm (jednotorowo) a 243 mm (trzytorowo).

Estetyczne możliwości projektowania

Dla nowej szyny podłogowej w cero II istnieje możliwość integracji wkładki dopasowanej do materiału wnętrza. W ten sposób 
osiąga się harmonijne i estetyczne połączenie wnętrza z przestrzenią na zewnątrz budynku.

Płaska budowa ramy

Szynę podłogową licującą z podłogą wnętrza można wykonywać na równo z podłogą, jak i z minimalną rampą przyłączeniową 
od strony zewnętrznej i/lub wewnętrznej.

Różnorodne możliwości zastosowania

Szczególnie nowa szyna podłogowa cero II nadaje się optymalnie do zastosowania w sklepach, hotelach, w obiektach gastro-
nomicznych i handlowych. 
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Przykłady wykonania

Komponenty systemu cero jako elementy przesuwne, stałe i 
narożne dają się niemal nieograniczenie ze sobą kombinować. 
Otwierają one zdumiewające możliwości projektowe dla 
wszelkich rozwiązań architektonicznych.
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3-torowo

1-torowo 2-torowo

Rozwiązania rogowe
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Przegląd systemu 

Który wariant systemu jest sensowny dla danego projektu - 
zadecydować o tym można najlepiej w osobistej rozmowie z 
doświadczonym doradcą cero. Poniższy przegląd przedstawia 
porównanie najważniejszych cech systemu.

cero I cero II cero III

Elementy przesuwne (maks. szerokość × maks. wysokość) 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 4 × 6 m / maks. wielkość skrzydeł  15 m2

Przeszklenia stałe (maks. szerokość × maks. wysokość) 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 4 × 6 m / maks. wielkość skrzydeł  15 m2

Izolacyjne szkło (podwójne) 30  –  36 mm (szkło pojedyncze bezpieczne) 30  –  36 mm (szkło pojedyncze bezpieczne) 48  –  54 mm (szkło pojedyncze bezpieczne) / 
50 mm standard

Udział światła dziennego/szkła 98 % 98  % 98  %

Technika prowadnicza Wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej

Szyna jezdna/profil podłogowy bez barier według DIN 18040 bez barier według DIN 18040 bez barier według DIN 18040

Ciężar skrzydeł maks. 600 kg maks. 600 kg maks. 1.000 kg

Szerokość widoczna 34 mm wokoło 34 mm wokoło 34 mm wokoło

Wysokość ramy 0 – 75 mm 0 – 75 mm 0 –  79 mm

Termiczne oddzielenie – w profilu ramy i skrzydła w profilu ramy i skrzydła

Współczynnik izolacji termicznej (szkło Ug = 1.1 W/m²K) – Uw do 1,35 W/m²K –

Współczynnik izolacji termicznej (szkło Ug = 0.5 W/m²K) – – Uw do 0,76 W/m2K

Szczelność przeciwdeszczowa do klasy – 9A (EN 12 208 / EN 1027) E750 (EN 12 208 / EN 1027)

Przepuszczalność powietrza do klasy – 4 (EN 12 207 / EN 12 211) 4 (EN 12 207 / EN 12 211)

Wytrzymałość przy wietrze do – B4 (EN 12 210 / EN 1627) B3 (EN 12 210 / EN 1627)

Napęd – elektromechaniczny napęd,
opcjonalna funkcja automatyczna

elektromechaniczny napęd,
opcjonalna funkcja automatyczna

Ochrona przeciw owadom – do 3,50 m wysokości do 3,50 m wysokości
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cero I cero II cero III

Elementy przesuwne (maks. szerokość × maks. wysokość) 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 4 × 6 m / maks. wielkość skrzydeł  15 m2

Przeszklenia stałe (maks. szerokość × maks. wysokość) 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 3 × 4 m / maks. wielkość skrzydeł  12 m2 4 × 6 m / maks. wielkość skrzydeł  15 m2

Izolacyjne szkło (podwójne) 30  –  36 mm (szkło pojedyncze bezpieczne) 30  –  36 mm (szkło pojedyncze bezpieczne) 48  –  54 mm (szkło pojedyncze bezpieczne) / 
50 mm standard

Udział światła dziennego/szkła 98 % 98  % 98  %

Technika prowadnicza Wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej wózek jezdny i szyny ze stali nierdzewnej

Szyna jezdna/profil podłogowy bez barier według DIN 18040 bez barier według DIN 18040 bez barier według DIN 18040

Ciężar skrzydeł maks. 600 kg maks. 600 kg maks. 1.000 kg

Szerokość widoczna 34 mm wokoło 34 mm wokoło 34 mm wokoło

Wysokość ramy 0 – 75 mm 0 – 75 mm 0 –  79 mm

Termiczne oddzielenie – w profilu ramy i skrzydła w profilu ramy i skrzydła

Współczynnik izolacji termicznej (szkło Ug = 1.1 W/m²K) – Uw do 1,35 W/m²K –

Współczynnik izolacji termicznej (szkło Ug = 0.5 W/m²K) – – Uw do 0,76 W/m2K

Szczelność przeciwdeszczowa do klasy – 9A (EN 12 208 / EN 1027) E750 (EN 12 208 / EN 1027)

Przepuszczalność powietrza do klasy – 4 (EN 12 207 / EN 12 211) 4 (EN 12 207 / EN 12 211)

Wytrzymałość przy wietrze do – B4 (EN 12 210 / EN 1627) B3 (EN 12 210 / EN 1627)

Napęd – elektromechaniczny napęd,
opcjonalna funkcja automatyczna

elektromechaniczny napęd,
opcjonalna funkcja automatyczna

Ochrona przeciw owadom – do 3,50 m wysokości do 3,50 m wysokości



36

Przekroje cero II w detalu 

cero II używa się przy podwyższonych wymaganiach 
statycznych, na przykład przy obciążeniu wiatrem. 
Standardowo wyposażone jest w podwójne przeszklenie 
bezpieczne.

Przekrój pionowy

Przekrój poziomy
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Przekroje cero III w detalu 

cero III spełnia podwyższone szczególnie wysokie wymagania 
w stosunku do parametrów dotyczących izolacji termicznej 
i jest standardowo wyposażone w potrójne przeszklenie 
bezpieczne. Oprócz licznych standardowych rozwiązań 
możliwe są również rozwiązania narożne jak i realizacja 
całkowicie przeszklonego narożnika.

Przekrój pionowy

Przekrój poziomy
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Swoboda w projektowaniu 

Obok architektonicznych możliwości projektowania cero 
oferuje również mnóstwo wariantów designu produktu.

Kolor

Kolor profili cero można dobierać dowolnie. Istnieje również możliwość wykonania ram z 
odmiennymi kolorami wewnątrz i na zewnątrz. Można wybierać między pokryciem prosz-
kowym według RAL lub DB, profilami anodowanymi według EURAS, jak i między dużą iloś-
cią farb specjalnych.

Szkło

W zależności od wybranego wariantu cero można wykonać jako potrójne lub podwójne 
przeszklenie bezpieczne. Istnieje możliwość zastosowania szyb o szczególnych funkcjach: 
antywłamaniowych, odpornych na przebicie, tłumiących akustycznie lub charakteryzujących 
się efektem kwiatu lotosu.

Okucia

Wersja podstawowa cero wyposażona jest we wzorniczą 
klamkę ze szczotkowanej stali nierdzewnej V4A, gwarantu-
jącą maksymalną ochronę przed korozją.
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