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Akár 0,82-es hőszigetelő képesség 
ebben az árkategóriában? És a szemet 
gyönyörködtető íves formáról, az 
ideális profilvastagságról, még nem  
is beszéltünk! Több, mint OPTIMA-lis.

• 76 mm-es 5 kamrás tokkal és  
82 mm-es 5 kamrás szárnnyal

• akár Ug=0,5 W/m2K üvegezéssel
• Maco osztrák alap biztonsági vasalat, 

hibásműködtetés-gátlóval, résszellőző 
funkcióval

• Kettős gumitömítés szürke, színeseknél 
fekete színben

• széles szín és mintázat választék

 

HŐÁTBOCSÁTÁSI 
TÉNYEZŐK  
W/m2K

üvegezés 

Ug 
teljes szerkezet 

Uw

Kétrétegű  
üvegezés esetén 1,00 1,23

Háromrétegű  
üvegezés esetén 0,67 1,03

Háromrétegű üvegezés
esetén, speciális  
távtartóval

0,50 0,82

Az adatok 1400*1480 mm es szerkezetre kalkuláltak



HŐVÉDELEM A „köztudat” úgy tartja, a 
jó ablak sokkamrás profilból készül, ro-
busztus nagy tokvastagsággal rendelke-
zik. Az igazság az, hogy az ész nélküli 
kamraszám és méret növelés nem feltét-
lenül javítja a nyílászáró minőségét, hőszi-
getelő képességet, sőt…, ugyanez el-
mondható a tok vastagságról is. Ha a nyí-
lászárót hővédelmi szempontból akarjuk 
vizsgálni, mindig a komplett szerkezet 
hőszigetelő képességére vonatkozó 
adatokat kérjünk! 

ZAJVÉDELEM Figyelembe véve, hogy 
egy korszerű ablak hangszigetelő képes-
sége azonos üvegszerkezet esetén is je-
lentősen jobb, mint egy régi típusú szer-
kezet esetén ez nem tűnik fontosnak. Vi-
szont, ha az Ön környezetében az átlagos
nál nagyobb zajforrások vannak, érdemes 
erre a jellemzőre is figyelmet fordítani. 
Egy nem megfelelő hangszigeteléssel 
rendelkező épület esetén is mindig lehet 
javítani a zajvédelmi jellemzőket, ennek 
egyik eszköze lehet a nyílászáró.

BETÖRÉSVÉDELEM Bár a nyílászárók 
védelmére alkalmazott rendszerek, az il-
letéktelen behatolás lehetőségét nem 
tudják teljesen kizárni, annak kockázatát 
azonban jelentősen csökkenthetik. A ben-
nük rejlő lehetőségek maximális kiakná-
zásához szükséges a nyílászárók megfe-
lelő beépítése és használata, a bukó és 
résszellőző funkcióban hagyott ablak 
megkönnyíti az illetéktelen behatolást. 
Keresse részletes tájékoztatónkat 
partnereinknél, országszerte!
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