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megbízhatóság és
elegancia
Az ARTLINE ablakok korszerű részelemekből előállított, műszaki paramétereikben, funkcionalitásukban és megjelenésükben a vevők
legmesszemenőbb elvárásait is teljesítő termékek. Az ablakszárnyak lekerekített, síkban félig eltolt profilja elegáns és harmonikus. Mind
a modern, mind a klasszikus építészeti stílusú épületekhez is illeszkedő formavilágot teremt. Az ötkamrás felépítés kiváló használati komfortot,
és a hőveszteségekből eredő költségek csökkentését eredményező hő - és hangszigetelési tulajdonságokat biztosít. Az ARTLINE ablakok
a kétkamrás, sarkokon hegesztett ütközőtömítések alkotta gátnak köszönhetően kiválóan tömítettek és kifejezetten melegek - védenek
a csapadéktól, a portól és a huzattól. A nagyméretű merevítőkamrával rendelkező, 73 mm-es beépítési mélységű profilok hosszú évekre
megőrzik az ablak hibátlan működését és alaktartását. A kiváló minőségű külső felületüknek és a fehér szín kiemelkedő stabilitásának
köszönhetően kitűnően ellenállnak az időjárás viszontagságainak.

Hőátbocsátási tényező

Akusztikai teljesítőképesség

36 dB-ig (4/6/4)
46 dB-ig (13/16/9)
Egyszárnyú ablak 1600 x 1600 mm

Max. szárnyméret Kétszárnyú ablak 3200 x 1600 mm
(kategóriájukban legnagyobb szárnyméretek)

Az üvegszerkezet vastagsága 24 - 44 mm

Alkalmazás

Nyíló, bukó, nyíló-bukó ablakok
valamint erkélyajtók és toló-bukó ajtók

TOK

TÖMÍTÉSEK

Ötkamrás proﬁl (fehér és egyoldalt színes proﬁloknál), beépítési mélysége 73

Kétkamrás, hegeszthető, gyárilag a proﬁllal integrált ütközőtömítések.

mm, magassága 68 mm, acél merevítés,

Választható fekete és szürke színben.

Uf = 1,3 W/m²K.

SZÍNVÁLASZTÉK

SZÁRNY
Ötkamrás proﬁl (fehér és egyoldalt színes proﬁloknál), beépítési mélysége 73
mm, magassága 80 mm, a külső falak vastagsága A osztályú, acél merevítés,

Alapkivitelben fehér, illetve a fa hatású és színes fóliák
széles skálájából lehet választani.

kategóriájukban legnagyobb szárnyméretek: 01 - 1600 x 1600 mm, 02 - 3200 x
1600 mm.

A termék szabadon felszerelhető további kiegészítőkkel és szokványostól

ÜVEGEZÉS

eltérő elemekkel, így a Vásárló az ablakokat saját, egyéni elvárásainak,

Szokványos, alacsony átbocsátású, argon gázzal töltött 4/16/4 üvegszerkezet.

kívánalmainak megfelelően választhatjaki.

Ug=1,0 W/m²K a PN-EN 673 szabvány szerint (kétrétegű üvegszerkezet) ún.

Amit ablakainkkal ajánlunk:

meleg kerettel rozsdamentes acélból. Biztosítja a helység optimális

különböző hőátbocsátási tényezőjű üvegszerkezetek széles választéka,

bevilágítását, gondoskodva egyben a nyílászáró hő - és hangszigeteléséről.

díszüvegezés, fényvédő üvegezés, öntisztító üveg, valamint biztonsági és

ÜVEGSZORÍTÓ LÉC

betörésgátló üvegezés;

Kétkamrás, emelt hőszigetelő képességű, többféle kivitelben. Három forma

az ablakok funkcionalitását, biztonságát és látványértékét növelő

választható:

vasalat-megoldások (WK1 és WK2 betörésgátló, gyerekszoba, rejtett
ablakpántos, korlátozott képességűeknek) széles választéka;
az ablakok alakjának szabad kialakítása (háromszögű, sokszögű, kerek, ívelt);
valódi és ragasztott vagy üvegszerkezeten belüli álosztók;
a helységek megfelelő szellőztetését biztosító légbevezetők.

egyenes

lekerekített

retro

VASALATOK
Kizárólag márkás, a használati kényelmet és a funkcionalitást a korszerű
technológiával összekapcsoló német vasalatokat alkalmazunk. Minden
ablakban minden szárny kiemelésgátlás ellen védő vasalattal szerelt, és
minden nyíló-bukó szárny résszellőzéssel van ellátva. A többszörös
horganyzás és a kromátozás a vasalatoknak kiemelkedő korrózió elleni
védelmet és kopásállóságot ad. Az ablakszárny alapkivitelű felszereltsége
kiemelésgátló elemekkel lehetővé teszi a kész ablakok magasabb
betörésgátló osztályú vasalattal történő gyors és egyszerű átszerelését.

Az ARTLINE ablakok hosszú évekre garantálják a kényelmet,
a jó választás érzését és a termékkel való elégedettséget
minden felhasználónak.

