
Roto PREMIUM 

WDF 848 
PREMIUM kétfunkciós ablak 

A teljesség igényével 

PIO,"~~É,  

k'É í'4 
4-1é9kamras muanyacj 	Vtrglegesen felulotkezelt, 	Kero,r 	 Keresre: 

acél merevitessel 	 rétegragasztott fa 	 Hoszigelelo Csomag 	 Vízzaró Csatlakozás 

848 K. műanyag 848 H, fa 

Tető  hajlasszöge: 20-65' - 20 	65 

A szárny és tok alapanyaga: standani vagy Hösiigctelö 4-1é9kanirás, nagyszilárdságú ralrrgragasttott északi ínnyő  
Csornajgal ellatolt kivitel bun m űanyag profil, hidegen inipregnölt. kotróteghen 

-- hengorall acélrnorevitéssel lakkozott, vóglagesen faloletkezett 

Felületkezelés: 	 - - - - formalciehid mentes szrrrekkcl 

Szín: fehér  nator fenyó, színtelen lakkal 

Záródás treteszelést: alsó kilincskezelés, minden 4 ponton 4 nnntnn 
funkeio 	ojy mozrltilaltal  

Rögzítés tisztítóáHásban: automatikus - automatikus - 

Szellözés: - ressollozós 2fokozatú 2 fokozata 

Üvegezés. standard uvegezés U 	‚: 1,1 VV/rréK, hanggátlasi O 	: 1,1 VV/nrK, hanq;allasi 

érték, R,, 35 dB, kívül 4 mm ESG (010k, R., 35 t113, kivül 4 mm ESG 

biztonsági üveg, 14 mm gázzal tazlonszigi Ilvog, 16 rom qazzal 

töltött tegrés, bekil 6 mm VSG 1011011 légrrrs, bului G mm VSG 

ragasztott biztonsági üveg T ;n)asztotl hiztonsagi oveg 

speciális oveqezns külön kérésre - 	 kotort keresre 

Ablak höátbocsátási értéke 2  U: 13 W/ni 2 K U: 1,3W/nr'K 
l-l(5/rgr'lt'lo 	rnaltjaI 

Maximális nyitási szög: 45' 45 

Nytast szog korlatozasa inixim 	ls ilyitasi szog 	30 kulon keresre kiiloo ksreso 

Tömitések száma: - 2 -- 2 

Külső  bontás: sziirkírsl)arna aliirniiriuni 

IRAL 80191 
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Csúcsminöség a tetőtérben 

A kétfok' rt5)dOti rtyi Iható Hoto 848 

I ipus ablu kszr r tya egyik nyitásmód 

esetén sem nyílik be a tet ő térbe. 

A felnyiló nyitásmód tökéletesen 

zavartalan kilátást biztosít, mivel a 

szárny az ablak fels ő  sikjában nyílik. 

Minden funkció egy kézben 

I,z ablrik aljtia szüreli k liii 	sel ‚ti 

055705 funkció irgyszei i inti elét hető  

Nyitás, rósszell őztetés vagy tisztilás 

egyetlen mozdulattal - a vasalal-

gyártasban világels ő  Roto szániar-1 

ennek megoldása nem jelent p1 eb-

lérnát. A kivül edzett üveg véd a 

légcső  és az egyéb idő lárási VISZOI1-

tagságok ellen, A bels ő  ragasztott 

biztonsági üveg vód a háztartási hu-

leselekkel, sérülésekkel szemben. 

A teljesség igényével 

A liota 84t 111)0511 alilika I ii ninri 

szoinporilbol i))CuílTl(1I a telc)tCri 

ablakokkal S7embon tamaszlot t maxi-

rnalis elvárásoknak. A szahályozható 

nyitási erő  valamint sebesség ő s szá-

nos, a kényelmel tokozó egyéb tulaj-

donság a legmagasabb minöséggel 

párosulva lúkólotes ós hosszu távú 

megoldást garantál. 


