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AD profilrendszer	 AD UtközötömItés a 3-kamrás rendszerben

Az évek óta jól bevátt müanyag nyilàszárók
anyaguknak és kiválO megmunkálható-
ságukriak kOszönhetöen kiváló Iakhatási
minöséget nyujtanak.

A Deceuninck AD ablakprofilok fokozottan
strapabiró, keményitett PVC-böl készülnek.
Az anyag elönyäs tulajdonságai garantálják
a nyilászárôk hosszü élettartamát és tartós
minâségét. Sima felületük semmilyen
külonleges karbantartást nern igényel, sot,
az idOjãrás viszontagságainak is kiválóan
eIIenáII.

A Deceuninck AD ablakprofilok gyártása
energetikai és nyersanyag-felhasznátási
szempontból takarékos, nyilászáróként való
felhasználásuk növeli a Iakhatási komfortot
és egyidejüleg segit a fütësi energia megta-
karItásában is. Ennek käszänhetOn a müa-
nyag nyilàszárO, ahogy az ma mar minden
ipari terméknél elvárhatô, felhasznalô- és
környezetbarát.

A profilrendszer AD UtkOzötOmtésseI
valô együttes használata lehetOvé teszi
bármilyen tipusé és nyitásmódü nyilászárO
gyártâsát, Iegyen az bármilyen nyitásrnódü
ablak, erkély-, terasz- vagy bejárati ajtó;
nyilO, bukó - nyilO, vagy fix Uvegezésü.

Az AD profilrendszer megfelel valamennyi ener-
giatakarékossági és hangszigetelési elöirãsnak.

1 Bãrmilyen tipusü üvegezés
lehetséges. Az üvegezés vastag-
saga 39 mm-ig.

, Száraz" üvegezés aug Iátható
tämitéssel.

3 A IelentOsen Iekerekitett élek és
a 45° esés vonzô küsOt es
optimàlis vizeelvezetést bizto-
sitanak.

4 A belsö uveglécek megfelelnek a
DIN 18545 szabváriynak.

5 A dekompressziOs vizelvezetés
optimâlis tömitOst biztosit.

O Két körbefutô tömItës használata.

7 Euro-horony standard vasalatok-
hoz.

8 Kamrakäzti viz- és légelvezeto
nyilások.

9 Méretezett horganyzott acél mere-
vitOk.

10 A rOgzitett vasalatot mindig két
rekesz hatãrolja.

11 KiegészitO profilok alkalmaz-
hatók.

Az AD iitközOtömitéssel ellátott,
modern külsOvel és tökéletes
müszaki kialakitassal büszkOlkedO
profilrendszer kiállta a täbbéves
gyakorlati prObát.

Hoszigetelés:
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5. hangszigetelesi osztalyig

egy komoly, erOs profilgyártO cég,
és egy nagy hagyomanyokkal
rendelkezO gyartó és kereskedO
cég käzOs erOfeszitéseinek az
eredménye.

A kellO szakértelemmel és
tapasztauattal rendelkezO dolgo-
zóink garantálják a magas szintO
szaktanàcsadást, probléma-
mentes IeszállitAst és gyors
beépitést.

A Deceuninck és Thyssen profilrendszerek
	 Ti
	

rid
rendelkeznek valamennyi jelentösebb
vizsgálO intézet tanüsitványâval, és megfe-
elnekvalamennyi minOségi és bevizsgálási
kOvetelménynek.
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