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A müanyag vagy a fa/aluminium ablakok állnak käzelebb Onhäz?
Mindkettönél választhatja a nagyobb komfortot és jelentös megtakarItást jelentö 3-r6tegü Uvegezést!

3-rétegil üvegezés szenzációs U . = 0,6 W/m2K höszigetelési jellemzövel.
[ MegszakItásmentes 3-szoros gumitömItés a kimagasló ho- és hangszigetelesért.
[] A fokozott biztonság érdekëben a záró elemeket a tok acél profiljához csavarozzuk.
[I KIvUl alumIniumborItás - finomabb kidolgozás, évtizedekkel hosszabb szIntartás, — védi a

manyagot az oregedéstôl.
j A FIX-0-ROUND technologiával körben beragasztott Uveg nagyobb stabilitást, hosszabb

élettartamot, jobb höszigetelést és nagyobb biztonságot jelent.

[ j 3-retegü Uvegezés szenzációs U 9 = 0,6 W/m 2 K hOszigetelési jellemzOvel.
[] 3-szoros, megszakItásmentes gumitömItés a kiváló hO- és hangszigetelésért.
[] Rejtett vasalat - egyszenJbb tisztántartás, kifinomult megjelenés.
[1 BeIUI dekoratIv hossztoldás mentes, a vetemedés megelózésére 3-r6tegben ragasz-

tott, barátsagos természetes fa.
H KIvüI idOjárásálló, szintartó precIziós alumIniurnborItás, melyet soha nem kell

festeni.
Középen szigetelO hab, mely hozzájárul a passzIvházakhoz is alkalmas
hOszigeteléshez.
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I Komfortosabb élettér: a 3-r6tegO uveg belsö feIUete közel azonos hOmérsékiet( a
helyiseggel - Igy az ablak közelében is jól érzi magát, Wen is!

[I A Iegjobb helyen takarékoskodni: egy ház fütési energiájának kb 25%-a
a nyIlászárókon keresztUl vész el. Sokat jelent hat az itt megtakarItható energia!

[} Kevesebb futési költség: A 3-r6tegü Uvegezéssel, egy fQtési szezon atatt akár
70.000, 30 év alatt 2.120.000 forintot is megtakarIthat!

[] A klImaváitozás eIen: Gyermekeink, unokáink hálásak Iesznek, ha teszünk
az élhetö Fold megörzéséért. A klImaváltozásért felelôs CO  kibocsátást
házanként akár évi 57 tonnával csökkenthetjük a 3-r6tegG Uvegezéssel.

Ajándék: 3 rétegii, Ug = 0,6 W/m2K* csUcs-höszigetelésü üveg a 2-r6tegu alapüveg árán!
Az akciO a Passion ës a Dimension+ mtianyag, valamint a fa/alumInium Edition ablakokra érvényes 3PC és

3UH tipusU uvegekkeL Ezeket az Ug = 0,6 W/m 2K értékü üvegeket a Iegtobb kivitelbe kérni lehet, van azon-
ban néhány kivétel, melyeknél az akció nem érvényesitheto. Errol márkakereskedOje ad bOvebb felvilagosItást.


