
A jó ablak hozzájárul életünk 
szinvonalának emelkedéséhez 
Fényt és meleget visz 
házainkba, óv bennün kel az 
idöjárás viszontagságaitól és a 
kéretlen látogatóktól. 
A ROPLASTO profilból készült 
ablakoknak sikerül ezeket a 
problémákat megoldani. 
Hogy hogyan? - 
Szaktanácsadója szívesen ad 
felvilágosítást errő l. 
Kérem, beszélje meg vele 
speciális igényeit. Testre szabott 
megoldást fog Önnek kínálni. 

Az ablak fényt visz a házba 
A kiváló profiltulajdonságoknak 
köszönhetöen, változatos 
ablakformákat lehet kialakítani 
anélkül, hogy ez az ablak 
funkcióját befolyásolná. Így 
biztosítja a szabad ki és belátást 
és meghatározza a homlokzat 
képét. 
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Az új ablak bent tartja 
a meleget 
A legfőbb oka a régi ablakok 
cseréjének az, hogy a régi 
ablakokon keresztül elszökik a 
meleg. Nem csoda, hiszen az 
ablakok a legvékonyabb részei a 
homlokzatnak. Azért, hogy az 
általunk drágán megfizetett 
meleg a lakásban maradjon, a 
ROPLASTO speciális, több 
légkamrás profilokat fejlesztett 
ki, amely a modern 
energiatakarékos üvegezéssel 
együtt gondoskodik az optimális 
hősz igetelés rő l. 

Az ablak fényt, meleget, 

nyugalmat és biztonságot ad! 
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35% fal 

37% ahlik 

Kívül marad a zaj és a stressz 
Akit állandóan zaj vesz körül, 
nem talál nyugalmat. Ez 
stresszhez és tartós 
betegséghez vezet. Egy ablak, 
amely kívül tartja a zajokat, 
nyugalmat biztosít. Az ideális 
üveg, tok és szerelés 
kombinációja megoldja ezt a 
problémát. 
A modern ablak biztonságot 
nyújt 
A betöréseket túlnyomó részt az 
ablakon, illetve a teraszajtókon 
keresztül követik el. Ha a 
betörést nem a legrövidebb id őn 
belül sikerül véghez vinni, akkor 
általában a betörő  feladja, mert 
a lebukás veszélye nagy. Az 
optimális biztonsági vasalat és 
az ablakprofil kombinációjával, 
Ön a nyertes a betörövel 
szemben. 

Jó tanácsok 
Az Ön szaktanácsadója ismeri a 
helyes a válaszokat kérdéseire 
legyen az hőszigetelés, vagy 
más felmerülő  kérdés, például 
zaj, vagy biztonságvédelem. 
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Annyiféle ház van, mint 
amennyi ablakaink formája 
és funkciója. Az ablakok 
meghatározzák a homlokzat 
arculatát. A megfelelő  ablak 
kiválasztásával, házunk 
összképe harmonikus 
benyomást kelt. 

A készleteinkkel történö 
felelősségteljes bánásmód, 
már a profilok gyártásánál 
elkezdődik. 

Ajó minőségű  nyilászárók melletti döntés legf őbb indoka, 
a lakás höveszteségének csökkentése. 

Ne dobja ki a pénzét az ablakon! 
1 3% pince 	A régi és a rossz ablakok a legtöbb indokai a nagy 

höveszteségnek. .: 


