MAGUNKRÓL
Cégünk 1993-óta foglalkozik nyílászáró
gyártással. A kezdetben néhány 100 m2es vállalkozás mára a hazai nyílászáró
piac meghatározó és elismert szereplőjévé nőtte ki magát.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már több ezer m2-en folyik a
gyártás. Munkánkat az állandó önképzés és töretlen fejlődés jellemzi a technológia és a termékfejlesztés területén
is. Hisszük, hogy minden termék magán
hordozza gyártója kézjegyét.

Mi az, ami megkülönböztet és kiemel
bennünket a versenytársainktól?
Az ügyfeleinkkel való kapcsolatunk,
amely nem a klasszikus eladó-vevő viszonyát jelenti számunkra, hanem azt,
hogy egy meglehetősen nehéz, esetenként bonyolult, időigényes és jelentős
anyagi ráfordítással járó folyamatot
hozzáállásunkkal, szakértelmünkkel, az
ügyfeleinkre való odafigyelésünkkel és
segítőkészségünkkel maradandó élménnyé teszünk. Ha ezt elérjük, munkánkat siker koronázza.

AMI MÁSNAK ABLAK,
NEKÜNK SZENVEDÉLY

És mit jelent számunkra a siker?
Elégedett ügyfeleket, akik tőlünk nemcsak egy terméket kapnak, hanem olyan
komplex szolgáltatást, amiért érdemes
minket felkeresni. Számunkra az a legfontosabb, hogy megismerjük az ügyfeleinket, megértsük igényeiket, közösen
formáljuk, alakítsuk az elképzeléseiket
és végül elősegítsük a legjobb döntés
meghozatalát.
Mi segítünk elsőre jól választani!
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FA ABLAKOK
A fa természetességéből eredően nemcsak melegséget sugároz és meghitt hangulatot varázsol
otthonunkba, hanem sokoldalúságának köszönhetően bármilyen egyedi formavilág kialakítását
is lehetővé teszi. A klasszikustól a modern, letisztult megoldásokig válogathatnak ügyfeleink termékkínálatunkból.

SZENVEDÉLLYEL
MEGMUNKÁLVA
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FA ABLAKOK ELŐNYEI
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SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS

ÜVEGEZŐLÉC ALATTI GUMITÖMÍTÉS

MEGNÖVELT HIDEGZÓNA

Az egyedülálló technológiai eljárásnak köszönhetően a
felületkezelés időtartama évtizedekre szól

A kondenzáció elkerülése és
a szélállóság növelése végett

A jobb hőszigetelés elérése érdekében
megnövelt hidegzóna létrehozása

VETEMEDÉSMENTES,
MINŐSÍTETT ALAPANYAG
Hiba- és vetemedésmentes, többrétegű, minősített
alapanyag PU ragasztással. A kiváló és egyenletes
minőség biztosítása érdekében
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INNOVA 92

INNOVA 92

INNOVA TRENDLINE 92 ///////////////////////////////////////

Ablak, amelyben évtizedek múltán is örömét leli! Jövőbe mutató csúcstechnológiát ötvöz letisztult megjelenéssel. Kimagasló hőszigetelési, statikai, és biztonsági mutatói az új építésű házak legfontosabb szereplőjévé teszik.
Design és funkció tökéletes harmóniája köszön vissza az Innova Trendline ablakoknál. Az Innova 92 designváltozata, ahol a
formabontó megjelenésre tettük a hangsúlyt. A belső oldalon
síkba záródó szárny és a rejtett vasalatok igazi építészeti különlegességek sorába emelik ezt a terméket.
A fa természetes szépsége és a kifinomult formatervezés
egyesül ebben a nyílászáró családban.

INSPIRÁLÓ
INNOVÁCIÓ
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› Kiemelkedő műszaki jellemzők
› Akár 10 év garanciával!

› Síkba záródó design
› Rejtett vasalatok
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INNOVA VISION

INNOVA VISION

Saját fejlesztésű, különleges megjelenésű fa nyílászáró, amelyen szokásostól eltérő módon nem látszik a szárnykeret kívül.
Ezáltal a tervezés is szabad kezet kap, hiszen a nyíló és fix nyílászárók is azonos megjelenésűek lehetnek. Keskenyebb keresztmetszetek, megnövekedett üvegfelületek, több fény, modern vonalvezetés.

AMIKOR A FANTÁZIA
FORMÁT ÖLT
› Megnövelt komfortérzet
› Formabontó design
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INNOVA 110
Az Innova 110 forradalmian új, egyedülálló termék. Kiemelkedő biztonság, hő- és hangszigetelés párosul a legmagasabb komfortérzettel és eleganciával. Az ablak, amelyben
minden tudásunk és elhivatottságunk összpontosul.

KOMPROMISSZUM
NÉLKÜL

› Szélállóságra optimalizált geometria
› Kiemelkedő vízzárás
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PRIMERA 68

PRIMERA 68

A tradíció és a modern technika tökéletes ötvözete ez a nagy
múlttal rendelkező nyílászáró család. A kiforrott technológia
ellenére is nyomon követhetőek az állandó fejlesztés jegyei,
aminek eredményeképpen kiváló hő- és hangszigetelési jellemzőkkel rendelkezik.

AMIKOR AZ
IGAZÁN JÓ ABLAK
ELÉNK TÁRUL

› Átfogó gomba és rovar elleni védelem
› Hosszú karbantartásmentes időszakok
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BEJÁRATI AJTÓK
Egyedi formatervezésével és megjelenésével bejárati ajtóink igazán kellemes invitálást
jelentenek nemcsak az ottlakók számára, de
vendégeinknek is. A választásakor érdemes
több szempontot is mérlegelni, mivel bejárati
ajtónknak különböző elvárásoknak kell megfelelnie. Egyrészt házunk egyik fő díszítőeleme,
másrészt értékeink védelmét is szolgálja.

A TERMÉSZET
VARÁZSA
KÍVÜL ÉS BELÜL
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BEJÁRATI AJTÓK ELŐNYEI
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EGYEDI AJTÓLAPOK

STABIL FRÍZEK

VETEMEDÉSMENTES EGYEDI BETÉT

KÜLÖNLEGES KIALAKÍTÁS

Egyedileg megtervezett, sík ajtólapok használata fém
merevítéssel és párazáró felülettel

Speciális frízek alkalmazása a masszív, stabil tartás és a
deformáció elkerülése érdekében

Saját fejlesztésű betétek alkalmazása a repedések kizárása és a jobb hőszigetelés elérése érdekében

A rejtett falcok fokozzák a betörésvédelmet
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MODERN BEJÁRATI AJTÓK
A letisztult vonalvezetés, a modern design és a tökéletes funkcionalitás teszik egyedivé ezeket a bejárati ajtókat.

A TERMÉSZET
MODERN ARCA
03
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KLASSZIKUS BEJÁRATI AJTÓK
A hagyományok tisztelete érezhető ezeknek a bejárati ajtóknak minden apró részletében. Klasszikus formák kiemelkedő
műszaki megoldásokkal ötvözve.

AMIKOR
A HAGYOMÁNY
ÉS A KLASSZIKUS
FORMA MEGIHLET
24
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KORTALAN BEJÁRATI AJTÓK
Azok is megtalálhatják választékunkban a nekik tetszőt, akik
egyetlen stílus mellett sem szeretnék elkötelezni magukat. Nekik ajánljuk a páratlan eleganciát tükröző, bármelyik építészeti irányzathoz remekül passzoló kortalan és időtálló bejárati
ajtóinkat.

IDŐTÁLLÓ
ELEGANCIA
03
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ALAPANYAGAINK

LUCFENYŐ

RED GRANDIS

ACCOYA

TÖLGY

Világos színű, sárgásfehér fa. Alacsony nedvszívó képességének köszönhetően kevésbé hajlamos a deformálódásra, így az egyik legkiválóbb alapanyag nyílászárógyártáshoz.

Egzotikus fafajta, amely vöröses színű és szerkezetét tekintve finomrostú. Könnyen megmunkálható, tartós és
jól felületkezelhető.

Természetes szépségének és hosszú élettartamának
köszönhetően egyre szélesebb körben közkedveltté válik a használata. Nagy ellenállóság és kiváló alak- és
mérettartósság jellemzi.

Világosbarna árnyalatú, kemény, nagy szilárdságú fa.
Rajzolata esztétikus, erőteljes, markáns. Tömörsége az
egyik legnagyobb a létező fafajták között. Alu-fa nyílászárok belső oldalára javasoljuk az alkalmazását.

ABLAK KILINCSEK
Széles kilincsválasztékkal várjunk vásárlóinkat, amelyben a
többféle stílussal is kombinálható trendi, modern és letisztult
formák is elérhetők.
A kilincseink a legmagasabb minőséget képviselik és hosszú
távon megbízható, tökéletes működést garantálnak.

ROTOLINE
ABLAKKILINCS

ROTOLINE GOMBOS
ABLAKKILINCS

ROTOLINE ZÁRHATÓ
ABLAKKILINCS

HOPPE TOULON
ABLAKKILINCS / FEKETE

HOPPE TOULON
GOMBOS ABLAKKILINCS

HOPPE TOULON
ZÁRHATÓ ABLAKKILINCS

STÍLUS, MINŐSÉG,
MEGBÍZHATÓSÁG
31

ABLAKPÁRKÁNYOK
Belső könyöklőink, külső párkányaink alapanyagukban, színés formavilágukban is harmonikusan illeszkednek az általunk
gyártott nyílászárókhoz. A legfontosabb szempont, hogy a
külső és belső összhatást elérjük, hisz ez határozza meg az otthonunk által biztosított komfortérzetünket is. Esztétikus megjelenésükkel ablakainak tökéletes részévé válnak.

ABLAKAINK
DEKORATÍV
KIEGÉSZÍTŐJE

BELSŐ PÁRKÁNYOK

KÜLSŐ PÁRKÁNYOK

Beltéri párkányaink normál és szakállas kivitelben érhetők el. A kiválasztott nyílászárókkal színben tökéletesen
megegyeznek, így az egységes és harmonikus megjelenés biztosított.

Kültéri alumíniumpárkányaink bronz és ezüst színekben
állnak megrendelőink rendelkezésére.
33

SZÍNEK
Széles színválasztékunkban mindenki megtalálhatja a neki
leginkább megfelelőt, de ezen felül egyedi igények kielégítését
is vállaljuk. Merjük bátran megtapasztalni a színek jótékony
hatását, amivel otthonunkat is hangulatosabbá, meghittebbé
vagy vidámabbá, fiatalosabbá tehetjük. Bármelyik építészeti
stílushoz, megrendelői elképzeléshez szívesen segítünk a legjobban illeszkedő színeket kiválasztani.

MODERN SZÍNEK

KLASSZIKUS SZÍNEK

DESIGN LAZÚROK

Standard színválasztékunk széles spektrummal várja a klas�szikus és tradicionális irányzat képviselőit. Ezeknél a színeknél
a fa erezete, természetes szépsége és rusztikus hatása jobban
érvényesül.

A modern és a minimalista stílus kedvelői kedvükre válogathatnak pasztell színválasztékunkból. Természetes hatásuknak
köszönhetően meghitt, barátságos otthont teremtenek számunkra.

A modern színpalettánk számos lehetőséget nyújt megrendelőinknek otthonuk egységes, harmonikus és letisztult stílusának megvalósítására.

EGYEDIVÉ
TESSZÜK
OTTHONÁT
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ÜVEGEZÉSI VARIÁCIÓK
Üvegválasztékunk kialakítása során nagy hangsúlyt helyeztünk az
esztétikai és a funkcionális előnyökre egyaránt. Különböző stílusok,
változatos formák teszik egyedivé választható üvegeink palettáját.
Magas hőszigetelési mutatókkal rendelkező üvegeket használunk. Különleges napvédő, multifunkciós, hanggátló és biztonsági, valamint
különféle mintás illetve savmart üvegek is elérhetők.
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ENGEDJ TERET A
FÉNYNEK

ALKOSS VELÜNK
MARADANDÓT
ALU-FA ABLAKOK
Az anyagok tökéletes kombinációját testesítik meg a
belül fa, kívül alumínium borítással ellátott nyílászáróink. A fa biztosítja a természetes eleganciát, míg a külső alumínium borítás nemcsak az időjárással szembeni
védelmet garantálja, de a letisztult és exkluzív megjelenést is lehetővé teszi.
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ALU-FA ABLAKOK ELŐNYEI
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HEGESZTETT SAROKKAPCSOLATOK

ERŐSEBB BORDÁZAT,
VASTAGABB ALUMÍNIUM

KÍVÜL SÍKBA ZÁRÓDÓ DESIGN

PÁRKÁNYFOGADÓ ELEM ÉS SAROKTÖMÍTÉS

Hegesztett sarkos aluborítás a magasabb esztétikai érték és a stabilitás érdekében

Kiemelt időjárás elleni és
mechanikai védelem

Modern, letisztult vonalvezetés a
legújabb építkezési trendekhez illeszkedve

A vízelvezetés tökéletes megoldása és a
fal áztatásának megakadályozása
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INNOVA PROTECT
A nyílászáró család, amely a legnagyobb védelemmel rendelkezik. Innova Protect termékeink a fa nyílászárók minden
előnyét, szépségét és az alumínium időtállóságát egyesítik. A
változatos forma- és színvilág lehetővé teszi, hogy mindenki
az ízlése szerinti megoldást választhassa.
Az Innova Protect Standard enyhén kerekített élekkel készül,
míg az Innova Protect Cubic különlegessége a markánsan kialakított, sarkos élek.

STANDARD

› Erősített aluprofilok
› Hegesztett csatlakozási pontok

CUBIC

› Időjárásálló rögzítőklipszek
› Integrált felázás elleni falkáva védelem

HARMÓNIÁBAN A
TERMÉSZETTEL EGY
EMBERÖLTŐN ÁT
03
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INNOVA PROTECT TREND
Síkban záródó letisztult vonalvezetésével és páratlan esztétikai megjelenésével a legmodernebb építészeti remekművekhez is kiválóan passzol. Akik a fa nyílászárók természetes megjelenésével szeretnék otthonukat meghitté és bensőségessé
varázsolni, azoknak a tölgyfa belső borítást ajánljuk. Rusztikus
megjelenésének köszönhetően, színtelen olajjal kezelve a fa
érintetlen szépségét csodálhatjuk meg benne.

DESIGN & STÍLUS
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JÖVŐBE MUTATÓ
PÁRATLAN
ELEGANCIA

› Egyedülálló formatervezés
› Exkluzív megjelenés

VALÓDI TÖLGY BORÍTÁSSAL

› A fa természetes szépsége
› Meghitt, hangulatos miliő
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BELTÉRI AJTÓK
Választékunk széles skáláján mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. Változatos fafajták,
különleges színek és formák, sokféle kiegészítő és
diszítőelem segíti kreativitásunk kibontakoztatását.
A klasszikus designtól, a furnérozott kivitelezésen
és az elegáns üvegajtókon keresztül, egészen a letisztult minimál irányzatig minden stílus képviselteti
magát.
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SZÁRNYALJ
SZABADON
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BELTÉRI AJTÓK ELŐNYEI
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EGYEDI AJTÓLAP SZERKEZET

KÜLÖNLEGES,
TÖBBFÉLE TOKRENDSZER

DEKORÁCIÓS KIEGÉSZÍTŐK
SZÉLES TÁRHÁZA

VÁLTOZATOS DESIGN

Saját fejlesztésű,
sík ajtólapok használata

Standard, design, flat, zero tokrendszer
választási lehetősége

Belső terek hangulatának
kifinomult kialakítása

Bármilyen építészeti stílushoz
kiválóan illeszkedő megoldások
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FURNÉROZOTT AJTÓK
Furnérozott beltéri ajtóink legnagyobb előnye a sokoldalúságukban áll. A változatos fafajoknak, színeknek, formáknak
köszönhetően szinte korlátlan a lehetőségeink kelléktára. Aki
otthonában is érezni szeretné a természet közelségét, szépségét és sokszínűségét, azoknak ajánljuk ezeket a beltéri ajtókat.

ÉLD ÁT VELÜNK A
TERMÉSZET
SZÉPSÉGÉT
03
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MINIMÁL AJTÓK
Egyszerű, letisztult vonalvezetés teszi ezeket a beltéri ajtókat
igazán elegánssá. Szépségük és vonzerejük az egyszerűségükből fakad, amelynek kialakítása közel sem olyan könnyű, mint
gondolnánk. Tökéletesen illeszkedniük kell a minimál stílus elvárásaihoz, amelynek legfontosabb alkotóelemei a harmónia
és az egyensúly. Ez az a stílusirányzat azonban, ahol a legnagyobb teret engedhetjük elképzeléseinknek, kreativitásunknak.

LÉGY A
MINDENNAPOK
LÁZADÓJA
03
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KLASSZIKUS AJTÓK
A klasszikus forma- és színvilág, valamint a hagyományok
megőrzésében rejlő elegancia a legfőbb jellemzője ezeknek
a beltéri ajtóknak, ami legszembetűnőbben azok részletgazdagságán és látványában mutatkozik meg.

MINDAZ, AMI
A SZÍVNEK KEDVES,
A TERMÉSZETBŐL
ERED
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ÜVEGAJTÓK
Ha valaki időtálló és elegáns otthonra vágyik, bátran szemezgessen üvegajtó választékunkból. Az üvegajtók nemcsak
praktikusak és esztétikusak, de legfőbb előnyük abban áll,
hogy átengedik a fényt és ezáltal nagyobbnak mutatják a teret.

ENGEDD
OTTHONODBA
A FÉNYT
03
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ENGEDJ TERET
A FANTÁZIÁDNAK
ERKÉLYAJTÓK
Természetet és fényt az otthonunkba! Hatalmas
üvegfelületek, letisztult formák, kifinomult műszaki
megoldások, széles színválaszték segíti ügyfeleink
valamennyi elképzelésének megvalósítását. Emelő-toló, bukó-toló, fix, nyíló és harmonika ajtó kínálatunkból mindenki meríthet inspirációkat.
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ENGEDJ TERET
A FANTÁZIÁDNAK
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ERKÉLYAJTÓK ELŐNYEI

ALUMÍNIUM KÜSZÖBÖK
Alacsony lépésmagasságú hőhídmentes alumínium küszöbök használata. Segítségükkel biztosítható a kényelmes átjárás
60

NAGY TÖMÍTETTSÉG AZ AKTÍV ZÁRÓDÁSI
PONTOKNAK KÖSZÖNHETŐEN

HOSSZÚ ÉLETTARTAM,
KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG

SZÉLES MŰKÖDÉSI ÉS
BEÉPÍTHETŐSÉGI LEHETŐSÉG

Háromszoros gumitömítés
megnövelt hidegzónával

Speciális vasalatok a tartós, megbízható működés és a
megnövelt biztonság érdekében

Variációk bő tárháza
egyedi igényekre szabva
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EMELŐ-TOLÓ &
BUKÓ-TOLÓ ERKÉLYAJTÓK
A modern építészet kedvelőiről sem feledkeztünk meg, hiszen
bukó-toló és emelő-toló erkélyajtóink az ő kívánalmaiknak
kívánnak megfelelni. Szinte észrevétlenül teremtik meg számunkra otthonunk meghitt, belső világának és külső környezetünknek varázslatos összekapcsolódását.

AMIKOR A
BELSŐ ÉS A KÜLSŐ
VILÁG EGYBEOLVAD
62
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FIX & NYÍLÓ ERKÉLYAJTÓK
A nagy üvegfelületek szerelmesei bátran válogathatnak kínálatunkból, amelyben a nyíló erkélyajtók és a fix elemek
ugyanúgy képviseltetve vannak. Legnagyobb előnye ezeknek
a rendszereknek, hogy a természetes fényt és a külső környezetet nagy felületen otthonunkba engedik, amivel a rendelkezésünkre álló teret jelentősen megnövelik és a fényáradatnak
köszönhetően barátságossá varázsolják otthonunkat.

ÉLVEZD A
TERMÉSZETET
TESTKÖZELBŐL
64
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INNOVA NEXT TOLÓAJTÓ
Különleges geometria, megnövelt szélállóság és vízzárás, kiemelkedő hőszigetelés, kifinomult működés és a páratlan
elegancia összhangja testesül meg ebben a nyílászáróban. A
speciális tervezés- és gyártástechnológiának köszönhetően
bármely környezetben való beépítésre is kiválóan alkalmas.

KÖNNYŰ ÉS SÚRLÓDÁSMENTES
MŰKÖDTETÉS

KIVÁLÓ SZIGETELÉS,
MAGAS TÖMÍTETTSÉG

KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG

ÚJ GENERÁCIÓ CSÚCSTELJESÍTMÉNNYEL
66
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ELSŐ LÁTÁSRA
MAGÁVAL RAGAD
ZSALUGÁTEREK
Ablakainkhoz professzionális kivitelezésű zsalugáterek is rendelhetők, mozgatható vagy fix lamellás kivitelben. Zsalugáterjeink nemcsak a kültéri
árnyékolást hivatottak szolgálni, hanem nyáron
megvédik otthonunkat a túlzott felmelegedéstől is.
A zsalugáterek funkcionális előnyeiken túl, számos
esztétikai előnyt is jelentenek, mivel jellegzetes kialakításuknak és formaviláguknak köszönhetően
házunk egyediségének markáns megtestesítői.
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FIX & MOZGATHATÓ
LAMELLÁS ZSALUGÁTEREK
A zsalugáterek nemcsak praktikusak, de öltöztetik is otthonunkat. A mozgatható lamellás zsalugáter lamellái könnyen
mozgathatók, és a megfelelő állásba állítva optimalizálható a
beengedni kívánt fény mennyisége.

EGYSZERRE
ÖLTÖZTET ÉS
EGYEDIVÉ TESZ
70
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TÁBLÁS ZSALUGÁTEREK
Teletáblás zsalugátereink megidézik a nosztalgikus múlt varázslatos szépségét és formatervezésüknek köszönhetően
egyedivé és egyben hangulatossá teszik otthonunkat.

AMIKOR A MÚLT
KIFINOMULT
SZÉPSÉGE ÉLETRE
KEL A JELENBEN
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ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Széles termékkínálatunk az elegáns és modern
zsaluziáktól a kortalan redőnyökig kínál árnyékolástechnika megoldásokat ügyfeleink igényeire. Az
esztétikai megjelenésen túl számos funkcionális
előnnyel is rendelkeznek, amelyek az optimális árnyékolás kialakításában rendkívül fontos szerepet
töltenek be.

KOMPLEX
MEGOLDÁSOK
SZEMÉLYRE
SZABVA
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ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
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ZSALUZIA

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

Esztétikus és impozáns árnyékolástechnikai megoldást jelent a zsaluzia
alkalmazása. Modern árnyékoló, amely
tökéletesen illeszkedik a legújabb építészeti stílusokhoz. A lamellák segítségével
könnyedén szabályozható a beáramló fény mennyisége, amely jelentősen
hozzájárul komfortérzetünkhöz. Egyik
legfontosabb funkcionális előnye, hogy
rendkívül jó hővédelmet biztosít.

Széles választékban elérhető redőnyeink legfőbb előnye, hogy bármilyen típusú ablakra felszerelhetők, ily módon
kiválóan harmonizálhatók az adott ház
stílusával, valamint rendkívül tartósak
és kiválóan alkalmasak otthonunk árnyékolására.

Ha nyugodt pihenésre vágyik és élvezni
szeretné otthonának minden örömét,
akkor ne feledkezzen meg arról, hogy
ablakaink és ajtóink esztétikus és praktikus szúnyoghálókkal is kiegészíthetők.
Szúnyoghálóink különleges kialakításuknak kialakításuknak köszönhetően
otthonunk eleganciájához is képesek
hozzájárulni.
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TERMÉKÖSSZESÍTŐ
INNOVA 92

INNOVA VISION

Profilvastagság: 92 mm

Profilvastagság: 92 mm

•

•

•
•
•
•
•

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.6 -0.5
Háromszoros gumitömítés
Roto NT alap-, ill.
prémium biztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 0.84 - 0.78

•
•
•
•
•

INNOVA TRENDLINE 92 / 110
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INNOVA PROTECT 92 TREND

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.6-0.5
Háromszoros gumitömítés
Roto NT alap-, ill. prémium
biztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 0.84-0.78

Profilvastagság: 92 mm
+ aluborítással 109 mm

Profilvastagság: 92 mm
+ aluborítással 109 mm

•

•

•
•
•
•
•

INNOVA 110

PRIMERA 68

INNOVA 92 TREND PET

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.6 - 0.5
Kettős gumitömítés
Roto NT alap-, ill.
prémium biztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 0.85 – 0.79

•
•
•
•
•

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.6 - 0.5
Kettős gumitömítés
Roto NT alap-, ill. prémium biztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 0.79 – 0.75

INNOVA PROTECT 92 CUBIC

INNOVA PROTECT 92 STANDARD

Profilvastagság: 92 / 110 mm

Profilvastagság: 110 mm

Profilvastagság: 68 mm

Profilvastagság: 92 mm + aluborítással 109 mm

Profilvastagság: 92 mm + aluborítással 109 mm

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.6 - 0.5
Háromszoros gumitömítés
Felületkezelés akár 10 év garanciával
Roto NT Designo rejtett vasalattal
Uw érték = 0.82 - 0.76

•
•
•
•
•

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.5
Háromszoros gumitömítés
Roto NT prémium biztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 0.75

•
•
•
•
•

3 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
2 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug= 1.0
Kétszeres gumitömítés
Roto NT alapbiztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 1.32

•
•
•
•
•

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.6 - 0.5
Kettős gumitömítés
Roto NT alap-, ill.
prémium biztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 0.85 – 0.79

•
•
•
•
•

4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
3 rétegű üvegezés, melegperemes
távtartóval Ug = 0.6 - 0.5
Kettős gumitömítés
Roto NT alap-, ill.
prémium biztonsági vasalat
Felületkezelés, akár 10 év garanciával
Uw érték = 0.85 – 0.79
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