
Mára nyilvánvalôvá vátt, hogy a hazai és a nemzetközi piacokon
megjelent az a vevôkör. amely az egyedisèget. a Iátványos külle-
met, a praktikus kezelést részesiti eldnyben.

A fensthermiIl Kit fontosnak tartofta. hogy ezi az igényt is ki-
elégitse. miközben az árak - természetesen - nem rugaszkodhat-
tak el a realitástOl. A Fenstherm Kfl a kategOriája legkedvezObb
árával kialakitotta a Fensiherm paletta Uj termékcsaládját, melynek
alapanyagãt a ROPLASTO GmbH biztositja cégunk számára.
A ROPLASTO az a vállalal, amely a gyártási volumen, a minöség
(ISO 9001 1983 Ota). a száthtási fegyelem tekintetében egyaránt
olyan referenciákkal rendelkezik, hogy méltó Partnerré válhatott a
fenstherm	 ij programjának megvalosItásában.
A csUcsminöségü alapanyagok, a több évtizedes profileloállitási Ia-
pasztalat. a német precizitás, a német gepsorokon zajlô ablakgyár-
las, és a minöség iránti elkOtelezettség egyesül a fenstherm
LUXUS termékcsaládban.

A fensthermw LUXUS ablak mar ma a jovö stilusirányzatainak
jegyeit viseli magán. Minden Izében elegáns, konnyed, mindameL
left korát megelözä mOszaki paraméterei miatt a belbecs is egye-
dUlàHO. Kényezteti Ont, luxusérzetet biztositva. Csak az ára nem
luxus!
A ROPLASTO 7001 profilrendszer a minOségi es igenyes ablak-
gyártãs alapanyaga, Igy a fenstherimrai LUXUS termékcsalád is
erre épült.
Az ötkamrás tok beépitési mélysége 68 mm. A tokban es az
ugyancsak Otkamrás szârnyban horganyzott acél merevités hOzO-
dik, mely a tartós alaktartásban kap szerepet. A ROPLASTO 7001
rendszerrel a K=1.2 W/m 2K häátbocsátási tényezO is elérhetö.

Az ütkOzötömitéses rendszer szárnya kettäs gumi tOrn itéssel ütkO-
zik a tokhoz. A hatékony vizelvezetést a szárny külsO oldali geo-
metriája, az ütkOzö tOmités, a félferde horgonykialakitás es a szak-
szerOen elhelyezett vizkifolyó rések teszik lehetôvé
Az EPDM alapU tOmitések látszô felületei keskenyek. az  esztétikai él-
ményt nem rontják. mikOzben mUszaki feladalukat tokéletesen látják el.
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A fensthermItD LUXUS nyilaszarók tartOs mUkOdését a ROTO
CENTRO 101. vasalatrendszer biztosItja.
A Fenstherrn LUXUS ablakok alapértelmezeft üvegkonstrukciója 4-
16-4 retegfelépitéstl A 4 mm-es Uvegek torzitasmentesek. Az üve-
gek kOzOtti tér levegOje K=2.8 W/m 2 K hOátbocsátást eredrnényez,
mely egészen Kmn= 1.1 W/mK-ig fokozható.
Rendelésre gyártunk alakos, ives. szines ( 21 d RENOLIT szIn),
egyedi üvegezésü, osztásü, sIb. nyilászárOkat az On elvárásainak
megfelelOen.
A Fenstherm LUXUS nyilászárók otthona diszei Iesznek.
Karaktert adnak háza küllemének, hiszen a

fensthermED
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