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Az üvegosztók az ablakot 
érdekessé teszik 
A színek, a formák és a díszitö 
profilok mellett az ablakok 
megformálásához további 
lehetőségeket kínálnak az 
üvegosztók. Az épittet ők a 
renováláskor gyakran 
lemondanak az üvegosztókról 
és ezáltal lerombolják az épület 
arculatát. 
Különbséget kell tennünk az 
‚igazi" üvegosztók, melyek az 
üveget osztják kisebb részekre 
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és a felragasztott üvegosztók 
között, amelyek az elszigetelt 
üvegen belül találhatóak és 
ezáltal megkönnyítik az ablakok 
tisztántartását. 

A toló és harmonika 
ajtókkal közelebb kerülünk a 
természethez 
Általánosan alkalmazható és 
nagy átjárást biztosít ott is, ahol 
kevés hely áll rendelkezésre. A 
modern technikának 
köszönhetően, gyerekjáték a 
kezelése, könnyedén siklik és 
zajmentes. 

A redönyök védelmet 
nyújtanak 
A redönyök nem csak a betörő , 
hanem a zajok és a hideg ellen 
is védelmet nyújtanak. 
A redőny kialakításának a külső  
megjelenése a régi épületek 
renoválásakor, a háznak egyedi 
megjelenést kölcsönöz. A 
különböző  lamella rögzítési 
variációk és a különböz ő  szín ű  
fóliák nagy mozgásteret adnak 
a kialakitásban. 
Luxus inklusive - szúnyogháló 
rolók integrálhatók motoros, 
vagy elektronikus vezérléssel, 

A zsalugáter megadja 
ablakának stilusát 
Legyen szó m űemlék 
jelleg ű  épületrő l, vagy a 
lakóhelybő l adódó 
építészeti hagyományokról, 
vagy egyszerűen 
az épületének egyedi 
megjelenést kíván adni, a 
zsalugáter mindig érdekes 
lehetőségeket kínál. 

Mint modern m űanyag termék, 
könnyen kezelhető  és nem 
igényel sok karbantartást. 

A bejárati ajtón keresztül 
vezet az Út egy Szép lakásba 
Teljesen mindegy, hogy Ön 
bohókás, vagy tárgyilagos, vagy 
elegáns, a bejárati ajtóval 
leteszi a névjegykártyáját. 
Függetlenül attól, hogy milyen 
stílusirányzatot képvisel, mindig 
fontos a technika, ami megbújik 
e mögött. Kifogástalanul kell, 
hogy működjön, a hidegben és 
a melegben is megbízhatóan 
kell nyilnia és záródnia, és a 
hívatlan vendégeket lehető leg 
minél tovább távol tartania. 
A külső  megjelenés 
kiválasztását bízza a n ő i nemre, 
a technikát pedig ránk 

Akadálymentes lakás 
Gondoljon már most a holnapra 
is. Alacsony küszöbök és 
elektromos müködtetés ű  
berendezések csak két ötlet, 
ami idős korban megkönnyiti az 

életet. Kényeztesse magát már 
ma, ezekkel a plusz komfortot 
adó lehetőségekkel. Ebben a 
témában még sok ötletet tudunk 
nyújtani, kérjük vegye fel velünk 
a kapcsolatot. 
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