
5 kamrás rendszer

A NAGYOBB ABLAKOKÉRT

Nagy ablakokat szeretne, egészen 2,20 m magassá-
gig, amelyek megtévesztésig hasonlítanak a fából 
készült ablakhoz, vagy kívülről színes és extrém 
robusztus felülettel rendelkeznek? Akkor tervezzen 
az ötkamrás rendszerünkkel, amely már bizonyított.

74 mm

bis zu 46 mm (mit STV® bis zu 48 mm)

S 8000 IQ 74 mm
Hőszigetelés



6 kamrás rendszer

A JÓ HŐSZIGETELÉSÉRT

Számít Önnek a jó hőszigetelés és a fa- valamint 
színes felületek által biztosított egyedi megjelenés? 
Akkor Önnek a hatkamrás rendszerünket ajánljuk.

KERESZTMETSZET

74 mm BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG

bis zu 46 mm (mit STV®bis zu 48 mm) ÜVEGEZÉS

HŐSZIGETELÉS*

STATIKA

FEHÉR MŰANYAG

ACRYLCOLOR

FÓLIE S DEKOREM

HLINÍKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ

DESINGVÁLTOZATOK

GECCO SZELLŐZTETŐ RENDSZER

 Jó         nagyon jó         kiváló         kiemelkedő

* A mindenkori üvegezéstől függ. Az Ön ablakgyártója ebben szívesen ad tanácsot.
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Hőszigetelés
Az egyre növekvő energiaárak nemcsak a magánháztartá-
sok költségeit növelik. Az ötkamrás geometria és a 74 mm-es 
beépítési mélység segítségével azonban az S 8000 IQ rends-
zer nagyon jó hőszigetelést biztosít költséget kímélve. Azért 
hogy a hőszigetelő tulajdonságok legmagasabb követelmé-
nyeinek is megfeleljünk, a rendszernek többkamrás szárny 

6x-

teséget és a hőszigetelő üvegezéssel együtt kellemes klímát bizto-

sítanak a lakásban. 

 + A teljes nyílászáró hőszigetelő faktora természetesen nagyban 
függ az üvegezéstől, hiszen a legtöbb esetben ez teszi ki az ab-
lak felületének nagy részét. Ezekben a kérdésekben szívesen ad 
tanácsokat Önnek az ablak gyártója.

 + A stabil ablakokért a legjobb hőszigetelő tulajdonságokkal. 

TÖBB KAMRA, KEVESEBB ENERGIAVESZTESÉG
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TISZTA KÉNYELEM
illetve tokváltozatai is léteznek.
A pro�lkombináció a bevizsgált U-értékével beleszámítva a 
standard acélmerevítést (Uf = 1,1 W/(m2 K) értékig) a legjobb 
műanyag pro�lrendszerhez tartozik, ez a nyílászáróra nézve 
Uw = 0,87 W/(m2 K) is lehet.

Üvegezés: alapesetben 24 mm-es kétrétegű, alumínium távtartós üveget használunk.
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