
WK 1, WK2, HIBASMUKDDTETES - GATLth 

Mill 
Betörésbiztos 

Alapvetó védelem a testi erôvel prObãlkozó alkalmi 

tolvajok ellen 

FOldszinti ablakokhoz, erkélyajtókhoz, utcárOl jOt 

IãthatO szintekhez ajánljuk 

3 gornbafejes vasa tat 

WK2 
• BetOrésbiztos 

• Alapvetô védelem a szerszámokkal is prObálkozó 

alkalmi tolvajok ellen 

• FOldszinti- és pinceablakokhoz, melyek az utcárOl 

nem láthatóak 

• Acél gombafejes vasalat az összes záródási ponton 

ZárhatO ablakkilincs , •J 	Megakadãlyozza az ahlakvasalat . 

kivulrOl tOrténö mozgatását 

Elonyös kiegészItö minden biztonsági 

osztályban 

Hibásmcikodtetes-gátló 
• Szãrnyrávezetó segitsegevel a szárny mindig 

ugyanazon a szinten all, megakadályozva ezzel a szàrny 

kilincs feläli oldalának IelOgását 

• Ezen felul megakadalyozza az ablak véletlen hibãs 

mükOdtetését 

• Mindezek pedig a vasalat állandó müködési biztonságát 

szavatoljâk 

A gombafejes vasattaI ellatott nydaszarO mar fokozottabb biztonságot nyüjt az On otthonában, 

hiszen kiemelés gatlo tu Iajdonsaggal rendelkezik! 

VALASSZDN UVEGET OKOSAN! 

Ha a hideget kint, a meleget bent szereti! 
	

Hogy otthona a csend és a béke szigete lehessen! 

Három rétegü thermo plusz üveg + argongáz 
	

Három rétegü hangszigetelt üveg 

4/12/4/12/4 

I I  
L"4  4mmbevonatosüveg 

l2mmlégrés 
mmUveg 

- 	 12 mmlégres 
4mmbevonatosuveg 

akár 0,5W/m 2 K 

•1 	Hangszigetelés: Rw: 34 dB DIN 

Hogy ne csak a vasalat Ieçjyen betöresbiztos! 

2 rétegü edzett biztonsági üveg 

fl] 
ESG4/16/ESG4=4mmedzettuveg/ 

16 mm légrés /4 mm edzett üveg 

U g= 1,1 W/m 2 K 

Hangszigeteles: Rw: 32 dB 

3+3/11/4/11/3+3 

I I I 	— 3+3 mm ragasztott üveg 
I 	11 mm légres 

L±-4 mm üveg 
11 mm légrés 

3+3 mm ragasztott üveg 

Ug= 0,6 W/m 2 K 

Hangszigetelés: Rw: 48 dB 

Ha a nap melegItö sugarait csak kint szeretné élvezni! 

ClimaGuard napfénygátlo üveg 

- 	 4 mm üveg ClimaGuard bevonat / 16 mm 

Iegres/4mmuveg 

.- 	 Ug=1.1W/m 2 K 

A bevonatnak kOszdnhetöen az uveg a teijes 

napenergiãnak csak a felét engedi at egy 

hagyomanyos, bevonat nélküli szerkezethez képest (42% a 77%-kal szemben, 

4mm uveg + 16 mm Iégrés ± 4 mm uveg dsszetétel esetén), igy a nyári kánikula 

idejen a lakôterünk sokkal kevésbé melegszik fel. 


