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[1 Gazdaságosan, ésszerUen és egyben esz-

tétikusan szeretné lakásának ablakait össze-

válogatni? Van egy jO megoldás! A külsö

aluminium borItás az ablak alapanyagátOl

fUggetlenül egyforma lehet. igy szabadon vá-

laszthat például nappalijába természetességet

árasztó fa ablakot, a fürdöszobába, mosókony-

hába... pedig miianyagot, mely a nedvességet

is jobban viseli és az ára is alacsonyabb. Ez

az egyedulálló megoldás a Ieqgazdasáqo-
sabb és Ieqpraktikusabb, egyben egysége-
sen szép arculatot ad lakásának, házának.
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[] A fa mozgását, azaz a vetemedést alapvetöen a fa nedvesség-

tartalmának hirtelen változâsa okozza. Hazánkban ez fokozott

veszélyt jelent a páratartalom szélsöséges változásai miatt: akár

80%-ig nähet, illetve 20%-ía csökkenhet. A külsô aluminium

burkolat azonban a fa ,,légzését" nagymértékben kiegyenslyoz-

za és elnyüjtja, Igy jelentösen csökkenti az ebböl származó moz-

gásokat. A fa mozgásának veszélyét a falemezek hãrom reteg-

ben, ellentétes szálirányban történö összeragasztâsa is tovább

mérsékeli. Nem okoz problémát az aluminium burkolat és a fa

különbözö hötágulásábOl eredö mozgãs sem, mert a jelenséget
a burkolat speciális rogzItése kiegyenliti. A legigényesebb fa ab-

lakok ezen felül hossztoldás és csomOmentesek, ezzel a legma-

gasabb esztétikai igényeket szolgáljk. A nagyobb profilmélység

nagyobb stabilitást is jelent. Olyan ablak is létezik, melynek ki-

magasló profilmélysége meggyözö 93 mm.

[] Köztudott dolog, hogy a fa ablakokat az idöjárási körülmények hatására idöröl

idôre le kell festeni. A mar beépItett ablakok igényes festése azonban nem egy-	 '.

szerCi feladat. Amennyiben magunk festjük le, ablakunk veszIthet szépségébôl,

ha pedig szakemberre bIzzuk a festéseket, ablakunk egyre drágább, és drágább

lesz. A forradalmian áj megoldással, a fa ablakok kültéri aluminium borItásával

ez a gond egyszer s mindenkorra megszQnik. Az alumIniumborItás rengeteg szIn-

árnyalatban és stIlusban kapható, nem szInezödik el, nem repedezik meg, gondo-

zást és festést nem igényel. Ráadásul a fa dekorszInezés segItségével kIvülrôl is

megvalOsItható a fa kinézet, az aluminium minden Jo tulajdonságának megtartásával.


