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THERMIC 90 
Egyre általánosabb módszerré válik a Lakás fenntartási költségeinek 

csökkentésére, valamint színvonalának emelésére az energiatakarékos 

építés elve. Éppen azokra gondolva került megalkotásra a Thermic 90 ablak, 

akik számára az energiatakarékosság fontos szempontot jelent az otthon 

felépítésében. Ez egy 90 mm széles, emelt szigetelési jellemz őkket bíró 

exkluzív profilrendszer. Az otthon energiaszükségletének minimalizálására 

törekvők elvárásainak mindenben megfelel. AThermic 90 sikeresen kapcsolja 

össze a klasszikus formavilágot a magas fokú h őszigetelő -képességgel, 

s ezzel az energiatakarékosság terén igazi áttörést jelent a piacon. A 

muszakilag tökéletesen megalkotott, három tömítésb ő t álló rendszer 

hatásosan véd a hideg, a nedvesség és a nem kívánatos huzat ellen, biztosítva 

mindemellett a jobb hangszigetelést is. Az új, 6 kamrás profil kiváló szigetelési 

tulajdonságokat biztosít, a háromréteg ű  üvegezés és a h őszigetelő  betétek 

a hőátbocsátási tényez őt mintegy 30%-kal csökkentik. Ez a kiváló eredmény 

a lakás fű tésszámtáján jelent ős megtakarításként közvetlenül megjelenik. 

PROTECT PLUS 
A Protect Plus ablakok betörésbiztosak, gyártásuk az EN 1627-30 szabvánnyal 

összhangban történik. Felszereltségéhez az alábbi elemek tartoznak: 1. P4 

külső  ablaküveg - laminátt üveg, amely két réteg üvegb ől és négy réteg 

betörés elleni biztonsági fóliábót épül fel, az ablakszárnyba fixen rögzítve 

van; 2. Kulcsos ablakkilincs - melynek 100 Nm a kitörési ellenálló képessége, 

míg a piacon lévő  szabvány ablakkilincseké jóval alacsonyabb, 40 Nm, azaz 

könnyebb öket kitörni; 3. Az osztrák MACO cég WK2 vasalatai. Ezekben a 

vasaLatokban különleges, ún. i.S. intelligens csapok (intelligente Sicherheit 

intelligens biztonság) kerültek atkalmazásra. Az OKNOPLAST-Group 

alapkivitel ű  ablakai is fel vannak már szerelve egy újdonságnak számító, 

Safety Plus elnevezés ű  kiemelésgáttó horoggal, amely az i.S. csappal együtt 

reteszként m űködik. A WK2 osztályban a kiemelésgáttó horgok számának 

növelése megnehezíti az ablakok kifeszítését, és a kulcsos ablakkilinccsel, 

valamint a P4 ablaküveggel együtt komplex védelmet biztosít az ablaknak 

a betörések ellen. Érdemes szem el őtt tartani, hogy az ablakot nem elég 

WK2 osztályúként legyártani, ez még nem jelenti azt, hogy betörésgátlónak 

nevezhető . Az ilyen ablakok beszerelésének is tetjesitnie kell az EN 1627-

30 szabvány követelményeit, és ezt megfelel ő  iratokkal kell igazolni. 


