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rtegeefl ragasztott borovi fenyö. impre8niIt  és härom rtcgben Iakkozott 

KULSO FELSZEREITSEG:I 
5i k 	hurkolat resze poIicszterreI bevont lum(riiurn temezb($I készOtt, ami vdi az id(Ijirs kan s hatasaitOl - uj 
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UVEGEZES: 
• 1uszigetdli egyk mnn Ovegezés, argongázzal teltöltve, alacsony ernissziós bevonattal elhitva és kOIsö edzett Oveggel 

• PERFECT PLUSBi-i ahiak UntisztItd külsö Uveggel wG BIOCLEAN 
hitengcd€si gyutthi16ja U,. = 1 , 'vV!rriK -  [N 671 

SAJATOS JELLEMZOK: 
kifetë nyilik, a belsö Iégteret nem hasznãlva 
egyedi megoldas a nagyobb biztonság es komfortérzet érdekében (nyitásnál garantalja, hogy az ablak nem ütközik a 
kinyitni kIvánO személlyel) 

• hiztorisagos besicreles egyOttesen at ablakszárnnyal 

• specialustavnyito rud, aini Iehetdvéteszi a kUnny(ibezirást, teljeskinyitás esetéri 

egyeduLIllo nites, Iezirt állapothan jobban véd a szëltOl 

MERET[K: 
mretpah.tta: 78 x 98,78 xli 8,78 x 1401cm x cm 

TETO DOLESSZOG[: 
20 -  tOI 55 bUg heepithetoek 

SZELL.OZTETES: 
• automata szellöztetä 	PERFECT PLUSBH tIpusnál az ahlaktokba beépItve 
• manuális szellOztetö s.ii 	PERFECTH tIpusnál az ablaktokba bcépItve 

a kilincs az ablak also részën, amivel hirom pozIciOha rogziihetO(mikro szell6ztetés) 
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