
Ablak és ajtôtechnológia
A STOLLAR égy jelentOs gyrtOja a PVC, fa és aluminium profilbol
készült nyilszárOknak az eurOpai piacon A termékek mirlOsége ga-
rantálja: ISO 9001:2000 Minoségbiztositási Rendszer TanUsitványa,
CE EurOpai MegfelelOsegi Jeizés, a varsOi Epitéipari MUszaki Inté-
zet Mal kiadott MUszaki Engedely, valamirit a profilok, uvegtablak es
vasalatok gyartOi ältal megerOsiteti MinOsegi TanUsitvanyok.

PVC
A kemény PVC-bOI készült profilok extrudãlàsanak technologiája 30 eve
tolyamatosan fejiOdik. A poIivnilklorid, mert ez e kémiai neve, egy
rendkivUl tartós. aregedesallO anyag, és ennek köszönhetOen a belôle
keszUlt ablakok täbb évtizedig hibátlanul müködnek, megOrizve ezen
kbzben a használati tulajdonságaikat. Ez egy olyan anyag, amely ci-
lenáll a mechanikal es idOjárásai hatásoknak, mint az esô, fagy. szél,
UV sugarzas és a hOmérséklet változása. HoszigotelO tulajdonsagokkal
rendelkezik, és optimális hangszigetelést biztosit. Az évek során nem
valtozik az alakjuk, sem a szinük, és konnyen tisztäntarthatók.

Annak köszönhetben, hogy a PVC profilok gyakorlatilag bärmilyen
forméban elkCszithetók, az ablakok konnyen beleillenek a modern
es a mUemléki épuletekbe is 2007-ben a STOLLAR megvásârolta az
URBAN és FIMTEC cegek modern és teijesen automatizalt gepsorat,
arni biztositia a PVC nyészárok legmagasabb minôségOt.

fa
A STOLLAR ceg az ablakait a Iegjobb fafajtkbOl, fenyobOl, tolgybOl es
az egzotikus mahagOnibOl. a merantibôl gyártja,

A fa profilok gyártasänak technologiája az alapanyag rendkivül gondos
eiOkészitését igenyli - a fat jOI ki kell száritani. Ennek a lépésnek a tel-
jes automatizálàsa a garancia arra, hogy a fotyamat helyesen menjen
végbe.

A profilok ragasztasa IamellakbOl, nem mint regebben, amikor tämôr
fabOl készültek, teijesen kiküszäbäli a profilok késôbbi vetemedésének
problemajat. A pérhuzamos lamella rendszerü, haromrétegU enyvezett
lemeznek határozottan jobbak a mUszaki paraméterei az ugyanilyen
keresztmetszetü tOmOr fänäl. Az élfät tovébbi mUszaki megmunkalas-
nak vetik ale: esztergaljek, csapolják, profilozzék, aminek kävetkezté-
ben a fábOl kialakul a tényleges ablakprotil.

A fábOl készült profilnak ki kell bimia a változô idójärâsi karulmények,
a nedvesség Os a szélnyomas hatását. ezért kulcsfontossagu a tartOs-
saga. Az impregnalas nyomas alatti mOdszerrel tärténik. Az ablaknak a
tartOssagat a befejezO Iakkrétegek hatarozzak meg: az alapozo reteg, a
fedoreteg és a befejezO réteg. A piac elvérésainak eleget téve, 2008-ban
a STOLLAR az Eurôpában legmodernebbnek szâmitô VERTEK gépsod
telepitette az ablakelemek lakkozasahoz és száritásähoz.
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aluminium
Az aluminium egy olyan anyag, amit kis surUség, jô mechanikai tulaj-
donsagok és korrOziOalloság jellemeznek Tiszta formában rideg es
tarekeny, do külänbôzd ätvözetekben telhasznalva megjavulnak a te-
herbirâsi tulajdonsägai. Az ebbôl a fémbôl készült gyartmányok täbb
mint 25%-6t az épitOiparban hasznaák tel. Sajtolással készülnek az
ablak- es ajtOkeretok. a homlokzatok elôre gyártott elemei stb. Az iiyen
mOdon Iétrehozott rendszerek Osszetett aluminium-uveg konstrukciOk
tervezését és épitOsét teszik lehotOvé, amelyek nepszerCisege évrOl-év-
re nävekszik az épitôiparban.

Az aluminium rendszerek teijes tämitettséget biztositanak a csapadék-
vizokkel és a levego behatolásával szemben. Az aluminium az legte-
herbirôbb épitóanyagok egyike, aug igenyel karbantartãst, kitünôen
szigotel és tartOs. HosszU ideig felhasznãlhatO, es végtelenszer Ujrahasz-
nosithatO. A STOLLAR cog tittbr6 és gazdag aluprofil választéka lehetO-
ye teszi, hogy minden lOtesitményt egyéni mOdon kãzelitsenek meg.
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