Kiváló minőség és magas
színvonal

Az ablak fényt, meleget,
nyugalmat és biztonságot ad!

A jó ablak hozzájárul életünk
színvonalának emelkedéséhez

Kívül marad a zaj és a stressz

Fényt és meleget visz házainkba,
óv bennün ket az időjárás
viszontagságaitól és a kéretlen
látogatóktól.
A ROPLASTO profilból készült
ablakoknak sikerül ezeket a
problémákat megoldani.
Hogy hogyan? –
Szaktanácsadója szívesen ad
felvilágosítást erről.
Az új ablak bent tartja
Kérem, beszélje meg vele
speciális igényeit. Testre szabott a meleget
A legfőbb oka a régi ablakok
megoldást fog Önnek kínálni.
cseréjének az, hogy a régi
ablakokon keresztül elszökik a
Az ablak fényt visz a házba
meleg. Nem csoda, hiszen az
A kiváló profiltulajdonságoknak
ablakok a legvékonyabb részei
köszönhetően, változatos
a homlokzatnak. Azért, hogy
ablakformákat lehet kialakítani
az általunk drágán megfizetett
anélkül, hogy ez az ablak
meleg a lakásban maradjon,
funkcióját befolyásolná. Így
biztosítja a szabad ki és belátást a ROPLASTO speciális,
több légkamrás profilokat
és meghatározza a homlokzat
fejlesztett ki, amely a modern
képét.
energiatakarékos üvegezéssel
együtt gondoskodik az optimális
15% tető
hőszigetelésről.

Akit állandóan zaj vesz körül, nem
talál nyugalmat. Ez stresszhez
és tartós betegséghez vezet.
Egy ablak, amely kívül tartja a
zajokat, nyugalmat biztosít. Az
ideális üveg, tok és szerelés
kombinációja megoldja ezt a
problémát.
A modern ablak biztonságot
nyújt
A betöréseket túlnyomó részt az
ablakon, illetve a teraszajtókon
keresztül követik el. Ha a betörést
nem a legrövidebb időn belül
sikerül véghez vinni, akkor
általában a betörő feladja, mert
a lebukás veszélye nagy. Az
optimális biztonsági vasalat és az
ablakprofil kombinációjával, Ön a
nyertes a betörővel szemben.
Jó tanácsok
Az Ön szaktanácsadója ismeri a
helyes a válaszokat kérdéseire
– legyen az hőszigetelés, vagy
más felmerülő kérdés, például zaj,
vagy biztonságvédelem.

35% fal

37% ablak
A jó minőségű nyílászárók melletti döntés legfőbb indoka, a
lakás hőveszteségének csökkentése.

13% pince

Ne dobja ki a pénzét az ablakon!
A régi és a rossz ablakok a legfőbb indokai a nagy
hőveszteségnek.

Annyiféle ház van, mint
amennyi ablakaink
formája és funkciója.
Az ablakok
meghatározzák a
homlokzat arculatát.
A megfelelő ablak
kiválasztásával, házunk
összképe harmonikus
benyomást kelt.
A készleteinkkel
történő felelősségteljes
bánásmód, már a profilok
gyártásánál elkezdődik.

Ha Ön többre vágyik!

Maximális hőszigetelés
A hőszigetelési érték
megsokszorozódott a
7 hőszigetelt kamra, a tokban és
szárnyban lévő két ütköző tömítés
és egy - maximális tömítést
nyújtó, az alsó vályúban futó
- középső tömítés által.
A profilok 68/84 mm-es beépítési
mélysége és a megfelelő
hőszigeteléssel bíró üvegezés
kombinációjával a hőszigetelési
érték 1,0 W/m2K alatt tartható.
Az egymástól elszigetelt
légkamrák konstruktívan úgy
vannak elrendezve, hogy a
hőátbocsátás a minimum alá
csökken.
Könnyen kezelhető felület
A lekerekített forma a profiloknak
egy könnyed és karcsú design-t
kölcsönöz, így a profilok könnyen
kezelhetőek, hosszú életűek, az
időjárással szemben ellenállók és
hosszú ideig formatartók.
Biztonság
A vasalat, az üveg és a
profilok kiváló illeszkedésének
köszönhetően, nagyfokú
biztonságot nyújt.
Zajvédelem
A lakónegyednek, illetve az
Ön igényeinek megfelelően,
javasoljuk Önnek a megfelelő
üvegezés kiválasztását.
Üvegezés
4-40 mm-ig profilkombinációtól
függően.
Kiforrott konstrukció
A vasalat korrózióvédelem alatt
áll a tömítési szintek között. A
rögzítő csavar és a vasalat egy
szinten található és erősen záródó
kapcsolatot képeznek.
Az elkülönített rögzítő csavar
mélyedésével elkerülhető, hogy
a hőszigetelt kamrák közötti
borda, csavarozásnál sérülést
szenvedjen.

A profi módon lekerekített
tok és szárny 7 légkamrával,
különböző design
üveglécekkel kombinálva.
A csúcs design találkozik a
csúcs technikával.

A külső oldalra felrögzített
alumínium klipsz nem csak
exklusive megjelenést,
hanem optimális felületi
tulajdonságokat kölcsönöz az
Ön ablakának.
Válasszon megfelelő színt az
összesített RAL színskáláról!

Ha Ön magasra helyezi a mércét
és szárnyat ad vágyainak!

és a felragasztott üvegosztók
között, amelyek az elszigetelt
üvegen belül találhatóak és
ezáltal megkönnyítik az ablakok
tisztántartását.

Mint modern műanyag termék,
könnyen kezelhető és nem
igényel sok karbantartást.

A toló- és harmonika
ajtókkal közelebb kerülünk a
természethez

Teljesen mindegy, hogy Ön
bohókás, vagy tárgyilagos,
vagy elegáns, a bejárati ajtóval
leteszi a névjegykártyáját.
Függetlenül attól, hogy milyen
stílusirányzatot képvisel, mindig
fontos a technika, ami megbújik
e mögött. Kifogástalanul kell,
hogy működjön, a hidegben és
a melegben is megbízhatóan
kell nyílnia és záródnia, és a
hívatlan vendégeket lehetőleg
minél tovább távol tartania.
A külső megjelenés
kiválasztását bízza a női nemre,
a technikát pedig ránk.

Általánosan alkalmazható és
nagy átjárást biztosít ott is, ahol
kevés hely áll rendelkezésre.
A modern technikának
köszönhetően, gyerekjáték a
kezelése, könnyedén siklik és
zajmentes.

Az üvegosztók az ablakot
érdekessé teszik
A színek, a formák és a díszítő
profilok mellett az ablakok
megformálásához további
lehetőségeket kínálnak az
üvegosztók. Az építtetők
a renováláskor gyakran
lemondanak az üvegosztókról
és ezáltal lerombolják az épület
arculatát.
Különbséget kell tennünk az
„igazi” üvegosztók, melyek az
üveget osztják kisebb részekre

A redőnyök védelmet
nyújtanak
A redőnyök nem csak a betörő,
hanem a zajok és a hideg ellen
is védelmet nyújtanak.
A redőny kialakításának
a külső megjelenése a régi
épületek renoválásakor, a
háznak egyedi megjelenést
kölcsönöz. A különböző
lamella rögzítési variációk
és a különböző színű fóliák
nagy mozgásteret adnak a
kialakításban.
Luxus inklusive – szúnyogháló
rolók integrálhatók motoros,
vagy elektronikus vezérléssel.
A zsalugáter megadja
ablakának stílusát
Legyen szó műemlék
jellegű épületről, vagy a
lakóhelyből adódó építészeti
hagyományokról, vagy
egyszerűen az épületének
egyedi megjelenést kíván adni,
a zsalugáter mindig érdekes
lehetőségeket kínál.

A bejárati ajtón keresztül
vezet az út egy szép lakásba

Akadálymentes lakás
Gondoljon már most a holnapra
is. Alacsony küszöbök és
elektromos működtetésű
berendezések csak két ötlet,
ami idős korban megkönnyíti az
életet. Kényeztesse magát már
ma, ezekkel a plusz komfortot
adó lehetőségekkel. Ebben a
témában még sok ötletet tudunk
nyújtani, kérjük vegye fel velünk
a kapcsolatot.

A csúcstechnika, ami lázba hoz!

Optimális hőszigetelés
5 hőszigetelő légkamrával, és 2
ütközőtömítéssel a szárnyban és
a tokban.
A profilrendszer 68/84 mm-es
beépítési mélysége magas
hőszigetelési értéket szavatol az
ablaknak, 1,0 W/m2K értéktől.
Sokféle megjelenési forma
A szokatlanul sokrétű gyártási
program, megjelenési formák
sokaságát, a változatos szárny és
üvegléc formák kialakítását teszi
lehetővé.
A felületek könnyen kezelhetőek
és időjárásállók.
Zajvédelem + biztonság
A magas minőségű profil, vasalat
rendszerek és a funkcionális
üvegezés együttese minden
lakástípusban komfortérzetet
biztosít a zajvédelem területén.
A speciális vasalat és üvegezés
típus minden egyedi igényeknek
megfelelő biztonsági követelményt
kielégít.
Üvegvastagság
A profilok kombinációinak
megfelelően, az üvegezés
4-40 mm-ig lehetséges.
Vasalat
A magas minőségű vasalatok
és a vasalatok elhelyezkedése
a tömítések között, optimális
korrózió védelmet biztosít a
szerkezeteknek.
Az ablakok és ajtók kifogástalan
használatakor, minimális
gondozás mellett azok hosszú
élettartama szavatolt.
Ideális a felújításhoz
A megfelelő profilvastagság a
károsodásokat és a ráfordított
időt minimálisra csökkenti.
A különösen keskeny oldalak
következtében a beáramló fény
akadálymentes.

Ajtóformák
A speciálisan legyártott műanyag
profilok és a különösen stabil
merevítéseknek köszönhetően,
a bejárati ajtóknak a beépítése
végtelen sok formában és felületi
megjelenésben lehetséges.
A testre szabott kínálattal
minden igényt kielégít a komfort,
a biztonság és a design
tekintetében.
Tekintettel az egyedi igényekre,
további kivitelezési variációk
lehetségesek, mint például a
különösen nagy nyílások vagy
az akadálymentes átjárások
kivitelezésében.

Határozza meg az Önnek
legmegfelelőbb formát és
színt. Válassza ki az Ön
„álom ablakát” a nagyszámú
design profilok közül.
Döntse el Ön az egyedi
ablakának a szerkezeti
felépítését. Igazodjon az
épületek stílusához és az
egyéni ízléséhez.
Fa- és színes dekor fóliák
Legyen az fa erezetű vagy
UNI színekből választott fólia
– Ön 30 különböző színből
választhat.
Válasszon ehhez megfelelő
tömítés színt, feketét vagy
szürkét.
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