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GLOS DL BT е система за естествено покривно ос-
ветление. 
Широкообхватна система светлинни ленти за мон-
таж на покрива базирана на алуминиеви профили и 
широка гама светлопропускащи пакети. 
Елементите на системата са предназначени за оси-
гуряване на естествена светлина, естествена вен-
тилация и димоотвеждане.
Светлинните ленти се инсталират върху дистан-
циращ борд в покривният пакет. Системата има 
разнообразни допълнителни елементи и може да се 
инсталира във всички видове покриви.

GLOS DL SS е система за естествено по-
кривно осветление. 
Вертикални светлинни ленти предназна-
чени за  осигуряване на естествена свет-
лина, естествена вентилация и извеждане 
на дим и топлина при пожар.
Продуктите на системата са базирани на 
алуминиеви профили и широка гама свет-
лопропускащи елементи.
Вертикалните светлинни ивици от сис-
темата GLOS DL SS се инсталират в по-
кривни конструкции шедов тип.

Glos DL SS

GLOS DL V  е система за естествено фасадно 
осветление. 
Вертикална система предназначена за  оси-
гуряване на естествена светлина през фаса-
дата на сградата, естествена вентилация и 
извеждане на дим и топлина при пожар. 
Ефективен елемент за странично осветление 
на индустрилни сгради както и за тяхното ре-
новиране и реконструкция.

Glos DL VGLOS DL TR е система за естествено покривно ос-
ветление. 
Триъгълни светлинни ленти предназначени за осигу-
ряване на естествена светлина, естествена вен-
тилация и димоотвеждане.
Продуктите на системата са базирани на стома-
нени, алуминиеви профили и широка гама светлопро-
пускащи елементи. Системата има разнообразни 
допълнителни елементи и може да се инсталира във 
всички видове покривни пакети. 

Glos DL TR
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GLOS FF EL BLOCK 10  е  система за ес-
тествено покривно осветление, естест-
вена вентилация и вентилация на дим и 
топлина в случай на пожар. 
Продуктите на системата GLOS FF  EL 
BLOCK 10  могат да се инсталират във 
всички видове покривни пакети. Разно-
образните присъединителни елементи 
дават неограничени възможности за при-
съединяване на всички видове хидроизола-
ционни мембрани.

Glos FF EL Block10
GLOS FF  е  система за естествено покривно освет-
ление, естествена вентилация и вентилация на дим и 
топлина в случай на пожар. 
Продуктите на системата GLOS FF  са базирани на 
стоманен базов фланец, алуминиеви профили и широка 
гама светлопропускащи елементи. 

Glos FF

GLOS SV e система от решения за ествествено 
покривно осветление, естествена вентилация и 
вентилация на дим и топлина в случай на пожар.
Комбинираното взаимодействие на системата 
GLOS SV с продуктите от Automation series дава 
неограничени възможности за тяхното разшире-
но използване за целитe на индустриалната вен-
тилация и осигуряване на комфортен микрокли-
мат на работното място.

Glos SV

LVS Line - светлина, вентилация, сигурност

GLOS SS е  система от решения за ес-
тествено покривно осветление, естест-
вена вентилация и вентилация на дим и 
топлина в случай на пожар. 
Към продуктите от серията GLOS SS 
може да се присъединяват цялата про-
дуктова група на ADD series – мрежи про-
тив птици/насекоми, предпазни решетки, 
слънцезащитни елементи и др.

Glos SS



GLOS IA е система за осигуряване на свеж въздух 
като компенсация на евакуирани горещи газове  и 
дим в случай на пожар.
Приточните клапи от тази серия са с възможности 
за комбинирана работа с два типа отварящи меха-
низми — електрически мотор и пневматичен цилин-
дър.
Продуктите на системата GLOS IA могат да се ин-
сталират във всички видове фасадни пакети.Glos IA 

NYMBUS SC е система димни бариери за ограничаване раз-
пространението на дим в случай на пожар и насочването на 
дима и топлинните газове към системата за димоотвежда-
не. NYMBUS SC е елемент от общата система за димна и 
топлинна вентилация и разделя една димна зона от друга.
Димните завеси от серията NYMBUS SC са два типа:  
фиксирани-неподвижни и динамични-подвижни.

GLOS E45 е система за вентилация 
на дим и топлина  в случай на пожар 
и ежедневна вентилация. Системата 
е базирана  на алуминиеви профили и 
различни видове пакетни решения. 
Естествените вентилатори за дим 
и топлина от тази серия са с възмож-
ности за комбинирана работа с два 
типа отварящи механизми- електри-
чески мотор и пневматичен цилиндър.

GLOS E85R е система за вентилация на 
дим и топлина  в случай на пожар и еже-
дневна вентилация.
Продуктите на системата GLOS E85R 
са предназначени основно за интегрира-
не в стъклени покривни конструкции.

Glos E45

Glos E85R

Nymbus SC 



NYMBUS RLAM е система за естест-
вено покривно осветление, естестве-
на вентилация  и вентилация на дим 
и топлина в случай на пожар жалузен 
тип. 
Продуктите на системата NYMBUS 
RLAM са базирани на алуминиеви про-
фили, топлоизолирани ламели  или 
светлопропускащи елементи. Основ-
ното предназначение на тези проду-
кти е естествената вентилация и 
извеждане на дим и топлина.

Nymbus RLAM

NYMBUS FC е невидима система за пасивна пожароза-
щита, която комбинира естетика, функционалност и 
противопожарна защита. Тя е елемент от система за 
ограничаване разпространението на огъня, контрол и 
евакуация при пожар.
Предназначението на продуктите от серията 
NYMBUS FC е в случай на пожар да служат като за-
щитна преграда пред разпространението на огъня. В 
обичайно състояние динамичните пожарни бариери са 
невидими и не нарушават естетиката и функционал-
ността на сградата.

NYMBUS FLAM e система за естествено 
фасадно осветление, естествена вентила-
ция  и вентилация на дим и топлина в случай 
на пожар жалузен тип. 
Продуктите на системата NYMBUS FLAM 
са базирани на алуминиеви профили, топло-
изолирани ламели или светлопропускащи 
елементи. Основното предназначение на 
тези продукти е естествената вентила-
ция и извеждане на дим и топлина.Nymbus FLAM 

Nymbus FC 



Продуктите от тази серия са системно реше-
ние за промишлена вентилация. Тя е комбинация 
от функционалност и естетика, осигуряващ 
естествено осветление и вентилация.

IV Line- Индустриална вентилация

Продуктите от тази серия са предназначени за непрекъс-
нато извеждане на топлинни индустриални емисии. Това са 
съоръжения, които се монтират на покрива и се използват 
за  извеждане на топлина отделена при определни промиш-
лени производства. Обичайно са неизменен елемент от 
цялостната система за индустриална вентилация в ме-
талургичните производства, производството на стъкло, 
енергетиката, минната промишленост и др.

Продуктите от тази серия са предназначе-
ни за вентилация по принудителен път с по-
мощта на фасадни и покривни електрически 
вентилатори. Това са допълващи елементи 
към различните системи и серии за естест-
вена вентилация и димоотвеждане. Използ-
ваните фасадни и покривни вентилатори 
като елемент от по-общата система за ин-
дустриална вентилация и димоотвеждане 
разширяват възможностите на системите 
и повишават тяхната независимост и ефек-
тивност.

HM series

EV series

Louver series 



Продуктите от ADD SERIES включват 
елементи и аксесоари, които допълват 
и разширяват функционалността на 
продуктите от LVS LINE и IV LINE. 

ADD SERIES са:
• елементи за сигурност - предпазни 

решетки, елементи за фиксиране на 
предпазни въжета и др.

• вятърни дефлектори
• мрежи против птици, насекоми и др.
• слънцезащитни елементи
• други

Продуктите от AUTOMATION LINE осигуряват управле-
ние и контрол на работата на всички продукти от LVS 
LINE и IV LINE. 

AUTOMATION LINE включва:
• изпълнителни механизми
• конзолни системи
• автоматика за управление и контрол
• периферни елементи 
• други

Изделията от този вид са предназчначени за 
осигуряване на достъп до покрива.
Това е купол с газови пружини, ръкохватка и 
заключващо устройство.

Продуктите от тази серия са предназна-
чени за осигуряване на възможности за пре-
ход/ преминаване/ на хора или технически 
средства през пода, вертикални прегради 
или покрива. Решенията са съобразени с из-
искванията към съответните сградни еле-
менти за осигуряване на безопасен трансфер 
и запазване надеждността на елементите в 
затворено положение.

ADD Series and Automation line

Решения за преход

ADD series 

Automation line

Glos RA
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