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BLUEVOLUTION 82
A TUDATOS CSALÁDOK NYÍLÁSZÁRÓJA
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82 mm-es beépítési mélységű, 6 kamrás PVC profilrendszer, melyben a középtömítés kialakításával háromszoros
körbefutó gumitömítés található. Ezen tulajdonságok,
valamint a háromrétegű üvegezés biztosítja a nyílászárók kiemelkedően magas energiahatékonyságát.
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Üvegezés: alapesetben 36 mm-es háromrétegű üveg, mely akár 48
mm-ig növelhető, így elérhető akár az Ug=0,5 W/m2K hőátbocsátási
érték
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Üvegelhelyezés: mélyebb üvegelhelyezés a jobb hőszigetelés
érdekében
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Beépítési mélység: 82 mm-es beépítési mélység ideális mind az új
építésű ingatlanoknál, mind a felújítandó épületeknél
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Profil: 6 kamrás tok- és szárnyprofil a magasabb hőszigetelés
érdekében
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Új típusú kamrakiosztás: plusz beépített ferde kamramegosztás, a
tok- és szárnyprofil megerősítése érdekében
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Nagy külső kamra: javítja a profil szellőzését, így elősegíti annak
gyorsabb lehűlését, megkönnyítve ezáltal a páracsatornába
lecsapódó víz elvezetését
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Pántok rögzítése: a tokon lévő plusz vízszintes kamrakiosztás
tovább javítja a pántok rögzítési stabilitását
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Tömítőgumik: háromszoros körbefutó tömítőgumi, a jobb hő- és
hangszigetelés érdekében
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A háromrétegű üvegezés, a kiváló szigetelést biztosító középtömí-

KÖRNYEZETBARÁT ÉS TUDATOS

Modern gépparkunk, tapasztalt kollégáink, valamint első osztályú alapanyagaink garantálják késztermékeink tartósan magas
minőségét.

Környezettudatos szemléletünknek megfelelően ablakaink minden
eleme 100%-ban újrahasznosított PVC-ből készül.

A kiváló minőséget az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Intézet
által kiállított típusvizsgálati bizonyítvány is alátámasztja.

DESIGN ÉS ERGONÓMIA

BIZTONSÁGOS OTTHON

Az ETIK ablakokat úgy alakítottuk ki, hogy minden tekintetben megfeleljenek a kor kihívásainak: termékeinkben egyaránt
ötvöződik az innováció, funkcionalitás, az energiamegtakarításhoz szükséges forradalmi megoldások, illetve az elegáns
megjelenés.

Magas szintű betörésvédelem, mely biztonságot és védelmet nyújt
családjának, már az alapkonstrukció esetén is.
Ez a védelem tovább növelhető speciális vasalatok, üvegek, fogantyúk, kilincsek alkalmazásával.
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A formák és stílusok sokféleségének köszönhetően a kreatív elképzeléseknek semmi sem szab határt, legyen szó akár három- vagy
négyszög, trapéz, kerek vagy íves nyílászáróról, egyedi toló vagy
harmonika ajtókról.
A letisztult forma, a hófehér keret vagy a gazdag színskála segítik
vásárlóinkat a tökéletes ablakok megkomponálásában.
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ENERGIATAKARÉKOS RENDSZEREK, HATÉKONY HŐFELHASZNÁLÁS
Az új generációs, 6 kamrás rendszernek köszönhetően
az ETIK nyílászárók kifejezetten alacsony hőátbocsátási
értékkel rendelkeznek, mely által jelentősen csökkenthető az
energiaszükséglet, valamint a fűtésszámla.

MINŐSÉGI GARANCIA

˺˺ „A” kategóriájú profil, külső falvastagság 3 mm,
a perem és zárásoknál 2,7 mm
˺˺ Kiváló hőszigetelési érték, jelentős energiamegtakarítás
Uf=0,98 W/m2K
Ug=0,5 W/m2K (melegperemes 4/18/4/18/4 Low-E + Argon)
Uw=0,73 W/m2K a fenti paraméterekkel
˺˺ PVC vízgát, valamint háromszoros körbefutó gumitömítés

tés, valamint az ablakok 0,7-es hőátbocsátási értéke garantálják a
hőenergia megtakarítását, a belső terek optimális klímáját, illetve a
fény beáramlását.

˺˺ Gombafejes biztonsági vasalat

Az anyagok magas minősége, valamint az EPDM tömítések
védelmet nyújtanak a huzat ellen és emelik az ablakok vízállóságát.

˺˺ 6 légkamra

ELEGET TESZÜNK
A JÖVŐ
KIHÍVÁSAINAK

˺˺ 82 mm-es beépítési mélység

HOSSZÚ TÁVON TARTÓS

ZAJVÉDELEM A NYUGODT PIHENÉSÉRT

Az A kategóriás profil masszív falvastagsága és a nyílászárókba beillesztett erős merevítővas kiváló statikai paraméterei garantálják
a tartósságot és a hosszantartó használati értéket.

A zajterhelés csökkenti az otthoni légkör komfortját, és akár betegségek kialakulásához is vezethet.

További előny ablakaink színtartóssága, ezáltal a teljes élettartalomra biztosított az eredeti megjelenés megőrzése.

Az intelligens profilvezetésnek, valamint a megfelelő üvegezésnek köszönhetően az ETIK nyílászáró rendszerek védelmet
nyújtanak a zajjal szemben, valamint magas szintű hangszigetelést biztosítanak.
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