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választható, többek között dió vagy winches-
ter Szin. 

j 
A Thermoline 1,0 (U = 1,0) h őszigetelő  uveg-
szerkezet megnövelt h őszigetelési tulajdon. 
ságokkal. zavaró Sötét fényvisszaver ődés ós a 
„piszkos függöny" effektus nélkül. 
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Gazdag felszereltségü MeRj MaRc vasatatok 
alapkivitelben Safety Plus kiemelés gátló lio-
roggal, silber-took antikorróziös bevonattal, 
rejtett szoritókapcsokkal, hibás m űködtetés 
gátlóvat ős bukózárral, 

Tömói alumiriisimból készül, nagyon eredeti, 
futurisztikus formavilágú, ergonómikus ala. 
kú ős kivételesen tartós. Igazi dísze minden 
ablaknak. 
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.ncracios rejtett vasalat. bc1iíri1 ‚Sem 
láthato zsanérral, egyediilálló múszaks és 
funkcionáüs megoldásokkal, a MACO rnultimatic 
rendszerére alapozva. A megoldás a PLATINIUM 
ablakoknál választható. Kivételes esztétikai 
értéket teremt az egyedülálló PIATINIUM ablak 
rejtett vasalattal való ellátása, mivel az ablak 
bezárása után a rejtett zsanérok nem láthatók. 
A vasalat vitathatatlan el őnyei közé tartozik az 
ablak légzárásának ős szigetelésének javulása, 
\IlJ(T11flt Sz egyszcru tisztántartas. 

A koextrúzi6 fogalma a teazlnes prolok 

leírásában jelenik meg. jelentése a fehér protilok 
extrudálása egyidejü részleges színezéssel, 

mindig a külsö oldalon. A folyamat eredménye 
az egyoldalon színezett muanyag. A megoldás 
alkalmazása különösen lényeges azoknál a 

profiloknál, ahol a fahatású íólia csak a küls ő  
felületre kerül. A fóliához hasonló szinü profil 
teszi lehetővé a négyszögletes ablakok esetében 
a sarkok hegesztésének esztétikus megoldását 
úgynevezett cérnahegesztéssel (0.2 mm), azaz 
a jellemző , csúnyácska horony nélkül. Ezzel a 
megoldással megő rizhető  az ablak esztétikája, 
mivel még az ablakprofil mélyebb karcolása 

esetén Sem valik láthatóvá a hiba. 
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Elegánsnemesacétkeret,ametytávtartókeretként 	V 
Szolgál a hőszigetelő  üvegszerkezetekben. 
Hullámos kivitelben 12 mm és 16 mm 

szélességben kaphat6. A termokeret jelent ősen 
csökkenti a höveszteséget és hozzájárul az 

üvegszerkezet esztétikus kiviteléhez, mind- „ 
emellett 10 évre garantálja az üvegszerkezet 
tegzárasát. 
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Az ablakszárnyban otszorósen hajlított, 	 ldöjárásnak es IJV ssajrzásnak ellenálló. 
a keretben zárt. 1,75 mm-ig terjed ő 	 Ajánlaturskban szürke. fekete ős barna szín ű  
vastagságnak kszönhetoen megfelelo me- 	 törnítés található (az ablak választott színét ő l 
revséget és tartósságot ad az ablakoknak, 	 függően). 


