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magas SZÍIIVOII3I:t ieriik-
jellcmzőkhöz a legkedve-
zőbb piaci ár párosul jún. En-
nek szeiLmében döntött ú»
ceguiik. hoi megkezdi

fenstherm	 név-
re kcresztd u rermékcsa-
ládjának gvártását is, nich
mmd me jeIenésébcn mind m űszaki tulajdonságai-
vaJ újdonságot jelen T N4agvarorszagon.

A VEKA AG mely az alapanyagot szállítja, I t)(9 ora
látja cl első oszrál prohilai m űszaki i'mercrrcl
ablakgvártó pannereit. így bizonyítottan az e pro'i!-
bél kiüh termékek felhasználói ekgcdettcn dolnck
hátra székükhen, mert biztosítva van az otthon me-
lege és védelme.

A fenstherm nevéhez méltóan proflljá-
hm esztétikus. klasszikus konrúrok, ínom él leke-
rekíések fcdezhcwk fel, b őszigetdés szem pon tjihól

Homogén külső Íeltlerci
megkönnyítik a tiszritást, karbancartást, ki íic, stati-
kai tulajdonságai pedig a tartás m ű ködr é az
állóságot garantálják.

fensthermIi	 ablakok, ajtók	 többi
Fentberm termriékhez hasonlóan 24 mm- ős kré-
tegű hőszigetek üvegezéssel	 ROTO Ccniro 101
vasalarral készülnek,

fensthermhi 5 tégkarnrás, 70 mm be-
építési mélységű profil, mdv a magas h őszigccelési
képcsségből adódóan a fű rési költség és külső zajok
csönésér eredményezi. A tokhan és szárnyban kör-
be hirá közőtöm(tés nem csak a por és a pollen
belső térbe vtlo bekerülés akadályozza meg. hanem
a h ő- és liamigszigerelési tényezők javírására is szolgál.
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