
A keskeny leepités, 
finom lekerekitések És 

ferde élek modern és 
elegárs mngelenest 

advak a prolilsak 
A nagyméretű  rnerevilőkamra kiváló 
statikát biztosító aceimerevités 
aíkalmazásat teszi lehetővé. 
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70 mm széles, belső  szigetelésű  profi/rendszer, ötkamrás 
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Az Ideal 4000 rendszer a prof őok új generációja, mely már ma eleget tesz a jöv ő  követelményeinek. Magában foglalja a legmodernebb technológiát, és a lakás 
legmagasabb szint ű  komfortját. A 70 mm-es beépitési mélység, a nagyméret ű  kamra kiváló statikát biztosító acélmerevités alkalmazását teszi lehetövé. Az 
ötkamras konstrukció a hang-és höszigeteléssel szemben támasztott legmagasabb követelményeknek is eleget tesz Ideális mindazoknak, akik sem optikai. 
sem m űszaki szempontból nem hajlanak a kompromisszumra, Azok számára ajánljuk ezt a rendszert, akik kreativitásuknak kizárólagosságot keresnek. Az Idea! 
4000 Roundíine a finom lekerekítéseivel, sajátos formájával, keskeny felépítésével, és ferde éleivel teszi krelégithet ővé az építészek, és vásárlók igényeit. Tökéieten 
univerzális mind az Új ópités ű , modern épületeknél, mind pedig renoválásoknál. 

80 mm széles, belső  szigetelésű, hatkamrás, középtömítéses profilrendszer 

Az Ideal 7000-s rendszer összeköti az eredetiséget a hatékony megoldással. A 80 mm-es beépltési 
niélységgel és kózéptbmítéssel rendelkez ő  hatkamrás rendszernél különös hangsúlyt fektettek a vásárlók 
véleményére. A modern design, a ferde élek és a finom lekerekitések harrrionikus megjelenést adnak, 
a 80 mm-es beépitési mélység pedig optimális hang -és hőszigetelést nyúlt A, Idea! 7000-s profilrendszer 
választásárial nem kell dönteni esztétika és technika között. Tökéletes vali-ztas azok számára, akik az 
eredeti megjelenést ötvözni szeretnék a kiváló bels ő  elrendezéssel 

A szélesebb ok És 
szárny 44 mm széles 

úvegréteg oeheiyezését 
teszi lehet őve 

A hnom lekerekilesek Ész lerdeéék 
mcejern, harmonikus ér elegaur 

80 mm széles belső  szigetelésú 6 
kii1rrdrsar 


