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Odlična povezava modernosti, energetske učinkovitosti in varnosti, načrtovana z mislijo o odpravi arhitektonskih ovir, ki je v
skladu z najnovejšimi trendi projektiranja prostorov.

1

Napredni termoizolacijski parametri – profil krila s širino

4

Prag s termočlenom Termostep 68 mm.

5

Možnost uporabe protivlomnega okovja razreda RC2.

6

Možnost opreme vrat z električnim pogonom, ki zagotavlja
visoko raven udobja pri uporabi.

podboja 85 mm.
2

Debelina zasteklitve do 51 mm – kar omogoča zasteklitev
velikih površin z energetsko učinkovito 3-slojno zasteklitvijo.

3

Posebno okovje zagotavlja, da se krila neovirano in brez
upora premikajo medsebojno ali v odnosu do fiksnih delov
konstrukcije.
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ESTETIKA

TRAJNOST

Profil razreda A z debelino stene od
2,8 do 3 mm, širino krila 85mm in
podboja 197mm.

Zatiči GU

Moderno dvižno-drsno okovje

Ravna, klasična linija profila

Ojačitve z debelino 3 mm iz večkrat
tlačenega pocinkanega jekla

Uw = 0,92 W/m2K s 3-slojnim
steklom Ug = 0,5 W/m2K

Protivlomno okovje RC2 (opcijsko)

Električni pogon (opcijsko)

Tesnilo v treh barvah

Drsni sistem z lahkotnim
upravljanjem ne glede na velikost

Vgrajena tesnila zagotavljajo
izjemno tesnjenje, cevno tesnilo

Kaljeno steklo z notranje in zunanje
strani (opcijsko)

Blažilnik kljuke

Posebne kljuke in ročaji

5-letna garancija

Termodistančnik Warmatec je na
voljo v treh barvah

Enostranska kljuka s pol cilindrom
(opcijsko)

Obloga za prag Comfort (opcijsko)

Konstrukcije s površino do 16 m2

Prag Termostep 68 mm

Dvostranska kljuka s cilindrom
(opcijsko)

4 tipi zgradbe

Aluminijaste lakirane obloge so na
voljo v vseh barvah iz barvne palete
RAL in barvah mat (opcijsko)

Zavora Comfort Close (opcijsko)

Nizko krilo s fiksno zasteklitvijo
(opcijsko)

Debelina zasteklitve do 51 mm

STEKLA

KLJUKE

Z najmodernejšimi tehnologijami zasnovane zasteklitve ponujajo
možnost uporabe številnih kombinacij: varnostnega, protivlomnega, ornamentnega in kaljenega stekla ter mnogo drugih. Zasteklitve s steklom, prevlečenim s sodobnimi nizkoemisijskimi premazi,
izboljšujejo energetski izkoristek celotnega doma, medtem ko
zasteklitve s kaljenim steklom zagotavljajo večjo odpornost proti
razbitju. Pohvalimo se lahko z lastno proizvodnjo zasteklitev z
uporabo modernih detektorjev, ki odkrijejo že najmanjše napake
v materialu in onesnaženost stekla. V naši široki ponudbi stekel
boste našli najrazličnejše vzorce, ki se odlično podajo vsem stilom
notranjosti.

Altdeutsch

Atlantic

Master-Carré

Niagara

Satinato

Delta mat

Silvit

Chinchilla

Kura

Kaša

BARVE

V naši ponudbi je na voljo široka paleta barv, ki spominjajo na les,
in barv iz barvne palete RAL.

Winchester

Zlati hrast

Oreh

Temni hrast

Bela

Beton

Anthrazitgrau
seidenglatt

Black jet

Mahagonij

Siena rosso

Sheffield oak

Anthrazit quartz

Vse slike izdelkov in barvnih vzorcev v katalogu smo izbrali z vso skrbnostjo,
kljub temu so slike zgolj vzorčne narave in se lahko razlikujejo od dejanske podobe ali barv izdelkov.
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