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AZ ÖN KERESKEDŐ PARTNERE

ACÉL MEREVÍTŐ

BRILL

„A” KATEGÓRIA, ACÉLMEREVÍTÉS

TÖMÍTÉS

Ug = 0,65 W/m²K

7 kamrás profil,
3 rétegű üvegezéssel ,
faerezett alumínium borítással
KAMRÁK

Mi különbözteti meg
egyik műanyag
ablakot a másiktól?

SZÁRNY
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JELLEMZŐ

MAGASABB
HASZNÁLATI ÉRTÉK

ALACSONYABB
HASZNÁLATI ÉRTÉK

MEGJEGYZÉS
JAVASLAT

Keskeny

A szélesebb profilok jobb hő- és hangszigetelést
jelentenek! Válassza a Fenstherm Brill (70 mm),
Fenstherm Elegant (75 mm), Fenstherm Diamond 7 (75 mm)
vagy a Fenstherm Prémium (90 mm) terméket.

Milyen széles a profil?
(beépítési mélység)

Szélesebb 70–75–90 mm

A, B vagy C kategóriás
profilból készül-e az ablak?

E mögött a profil falvastagsága
rejlik, EU szabvány szerint
(MSZ EN 12 608) „A” kategóriás
profilból válasszon ablakot, ahol
a külső profil falvastagság 3 mm!

B, C kategóriás ablak csak
középmagas épületekbe építhető
be, ennél magasabb épületeknél az
erős szélterhelés miatt nem ajánlott.

Minél vastagabb egy profil, annál jobb az ablak.
Ha vastagabb a profil, a hegesztett sarkak szilárdsága
magasabb! Az ablak nyitása, zárása biztosabb, különösen
magas épületek, panel- és tömblakások felsőbb szintjeinél
is beépíthető. Kérje megrendeléskor az “A” kategóriáról
szóló igazolást. Válassza a Fenstherm Brill, Fenstherm Elegant,
Fenstherm Diamond 7 vagy a Fenstherm Prémium terméket.

Kamraszám

Az általunk gyártott nyílászárók
esetében magasabb kamraszám
jobb, mert elég hely van a megfelelő
merevítő vas beépítésére

Rosszul tervezett profilnál
a magasabb kamraszám hátrány,
mert nincs hely a megfelelő
merevítő vas beépítésére

Jobb hő- és hangszigetelés. 5, 6 és 7 kamra. Válassza a
Fenstherm Brill (5 kamra), Fenstherm Elegant (5 kamra),
Fenstherm Diamond 7 (7 kamra) vagy a
Fenstherm Prémium (6 kamra) terméket.

A merevítő vas falvastagsága

Minél vastagabb az acél merevítés,
annál jobb a használati érték!

A műanyag merevítő =
gyenge használati érték

A vas teszi lehetővé, hogy az ablak ellenálljon a szél
nyomásának, az üveg ne törjön el. Ne várja meg, amíg
a lakása egy nagyobb viharban beázik, kérdezzen rá
a merevítő vas anyagára és vastagságára!

Az üveg minősége, Ug és φg érték

Minél alacsonyabb mindkettő, annál
jobb az üveg! Kérje a φg értéket is!

Kérjen az üvegről minőségi bizonylatot. A Fenstherm Brill (5 kamra),
Fenstherm Elegant (5 kamra), Fenstherm Diamond 7 (7 kamra) és a
Fenstherm Prémium (6 kamra) nyílászárókba 3 rétegű üveg is beépíthető!

Légzárás

A magasabb érték a jobb!

MSZ EN 1026 12207 szabvány szerinti 4. osztályút válasszon!

Vízzárás

A magasabb érték a jobb!

MSZ EN 1027 12207 szabvány szerinti 8A vagy 9A besorolásút keressen!

Szélállóság

Az alacsonyabb érték a jobb!

C2 vagy C3 besorolásút kérjen!

A FENSTHERM KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT TERMÉKEK ELŐNYEI:
· design szárnyprofil kialakítás (íves szárny)

· „A” kategóriás, 3mm falvastagságú profil

· eltolt síkú profil (csapóeső elleni védelem)

· középtömítéses, vízgátas rendszernél
háromszoros gumitömítés – Fenstherm
Elegant, Fenstherm Diamond 7

· Az európai szabványnak megfelelő 5 és
7 kamrás profilok Ug=1.0 üvegezéssel
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· A Fenstherm Kft. piacvezető cégként
12 éve gyárt műanyag nyílászárókat, a
szerkezetekre 7 év garanciát vállalunk
melyből 1 év jótállás.
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