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A Prémium 76MD tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási mutatója eléri a 80 mm feletti 
profilrendszerekre jellemző Uf = 1.0 W/m2K értéket, mindezt 6 kamrás, középtömítéses 
kivitelben, világosszürke, standard gumiszínnel!

A Prémium 76MD alapüvegezése Ug = 1.0 W/m2K, 24 mm-es, 2 rétegű üvegezéssel. 
Rendszer kínálatunkban szerepel 3 rétegű és melegperemes üvegezéssel is.

A Prémium 76MD légkamráinak száma 6, mely lehetővé teszi - a fokozottabb 
hőátbocsátási érték mellett - a nagyobb méretű merevítők alkalmazásának lehetőségével 
a kiváló működési biztonságot, standard méretezéstől nagyobb szerkezetek esetén is.

A Prémium 76MD rendszer opcióban elérhető 44 mm-es, 3 rétegű üvegezéssel, melynek 
hőátbocsátási értéke Ug = 0.6 W/m2K. 

D
A Prémium 76MD rendszer igazoltan eredeti, Németországban gyártott alapanyagból 
készül.

KOMPROMISSZUM MENTES + INNOVATÍV 
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A Prémium 88MD tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, Uf = 0.95W/m2K, mely 
THERMO betéttel még fokozható akár 0.91 W/m2K értékig! Az alap fehér színen kívül 
további 28 faerezetes és homogén színben érhető el (a képen a Rustic Cherry szín látható). 

A Prémium 88MD alapüvegezése Ug = 0.5 W/m2K, 48 mm-es, 3 rétegű üvegezéssel. A 
dupla melegperemes távtartó az üvegezésben alapáras!

A Prémium 88MD légkamráinak száma 7, mely kategóriájában kiemelkedő. A 7 kamra 
tökéletes elosztása és a hozzá illesztett merevítő csomag lehetővé teszi az átlagtól eltérő 
statikájú szerkezetek tervezését és kivitelezését.

A Prémium 88MD  rendszer rendelhető THERMO betéttel is, melyek a nyílászáró 
meghatározott légkamráiba kerülnek elhelyezésre, így jelentős mértékben fokozzák a már 
így is kiemelkedő tok+szárny kapcsolat hőátbocsátási mutatóit.

A Prémium 88MD rendszer szintén igazoltan eredeti, Németországban gyártott 
alapanyagból készül.

MEGKÜLÖNBÖZTET + EGYEDIVÉ TESZ

88 MD

keresztmetszeti kép

Uf

0.95

kamra

7

Ug

0.5

THERMO
betét

D

88 mm
beépítési

mélység

7 kamra

88 mm
beépítési

mélység

7 kamra



Uf

kamra

6

Ug

1.0

Alu-
blende

A Prémium 82 ALU MD tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, Uf = 1.1 W/m2K, 
mely egyedülálló a külső alumínium borítású termék esetében.

A Prémium 82 ALU MD alapüvegezése Ug = 1.0 W/m2K, opcióban 44 mm-es, 3 rétegű 
üvegezéssel Ug = 0.6 W/m2K. 

A Prémium 82 ALU MD légkamráinak száma 6, melyhez párosul az extra középtömítés, 
így kiemelkedő lég- és vízzárás érhető el. 

A Prémium 82 ALU MD  rendszer Seiden Glanzed (selyemfényű) alumínium borítással 
ellátott a külső oldalon. Az alumínium borítás a RAL színskála bármelyik színében 
rendelhető, alap- illetve opcionális színválasztékban. Az alublende kombinálható 
faerezetes kivitellel is.

D A Prémium 82 ALU MD rendszer szintén igazoltan eredeti, Németországban gyártott 
PVC alapanyagból készül, kivéve az alumínium borítás, mely Ausztriában. 
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A Prémium 94 ALU tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, Uf = 0.95 W/m2K, 
mely a PVC és alumínium borítás kombinációjánál kimagasló érték.

A Prémium 94 ALU alapüvegezése Ug = 0.5 W/m2K. Az üvegezés alapáron tartalmazza a 
melegperemes körbezárást.  

A Prémium 94 ALU légkamráinak száma 7, melyhez szintén párosul az extra 
középtömítés, így kiemelkedő lég- és vízzárás érhető el.

A Prémium 94 ALU  rendszer Seiden Glanzed (selyemfényű) alumínium borítással ellátott a 
külső oldalon. Az alumínium borítás a RAL színskála bármelyik színében rendelhető, alap- 
illetve opcionális színválasztékban.

A Prémium 82 ALU MD rendszer szintén igazoltan eredeti, Németországban gyártott 
PVC alapanyagból készül, kivéve az alumínium borítás, mely Ausztriában. 
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A Prémium HST tok-szárny kapcsolatának hőátbocsátási értéke, Uf = 1.4 W/m2K, mely az 
emelő-toló erkélyajtó kategóriában a legjobb értékek között szerepel.

A Prémium HST alapüvegezése Ug = 1.0 W/m2K, opcióban 44 mm-es, 3 rétegű 
üvegezéssel Ug = 0.6 W/m2K. 

A Prémium HST emelő-toló erkélyajtó az alap fehér színű kivitelen kívül még további 28 
féle faerezetes- és homogén színben rendelhető.

A Prémium HST emelő-toló rendszer mozgó szárnyának maximális teherbírása 400 kg, így 
a kivitelezhető mérethatárok nem szabnak határt elképzeléseinek.

D
A Prémium HST rendszer szintén igazoltan eredeti, Németországban gyártott PVC 
alapanyagból készül. 
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Elõnyeink a részletekben is rejlenek

ütközőtömítés

középtömítés
A 76 AD ütközőtömítéses rendszereink kiváló 
hőátbocsátási értékkel bírnak, viszont a középtömítéssel 
ellátott 76 MD és 88 MD rendszereink a hőátbocsátási 
értéken felül, extra lég- és vízzárást biztosítanak. 

A középtömítés a nyílászárók hőátbocsátási-, 
valamint lég- és vízzárási értékeit emeli.

Az alumínium vízvetővel szerelt bejárati ajtók kiemelt 
védelmet nyújtanak a csapó esővel szemben, valamint 
esztétikailag kiemelik a bejárati ajtók küszöbzárását.

Az alumínium vízvető a vízzárást és az 
esztétikumot növeli.

Alumínium küszöbeink a hőhidas, 100%-ban alumíniumból 
készült küszöbökkel szemben teljes mértékben kizárják a 
hőhíd előfordulását. Minden bejárati ajtónk hőhídmentes 
aluküszöbbel szerelt.

Hőhídmentes küszöb csatlakozás véd a hideg
és a belső páralecsapódás ellen. 

Az erkélyajtók és a bejárati ajtók opcióban szerelhetők 
2D alumínium küszöbbel, mely szintén hőhídmentes. Az 
alap belső küszöbtömítéseken kívül egy teljesen zárt 
külső ütközőszigetelést kapunk.

2D alumínium küszöb

A 2D alumínium küszöb az alap küszöbszigetelés 
víz- és légzárási értékeit növeli.

vízvető nélkül

alu. vízvető

hőhídmentes küszöb



toktoldók integrált szigetelő gumival 
Az összes PRÉMIUM rendszer toktoldói (toktoldó: az alap 
szerkezetekre szerelendő toldatok, redőnyelő-
készítésnél, külső szigetelésnél és falkáva kiváltáskor 
használatos tartozék) extra gumiszigeteléssel szereltek. 

A toktoldók extra gumiszigetelése maximális 
víz- és légzárást biztosít az ablakszerkezet és a 
kiegészítő toldat illesztéseinél.

Alap esetben a hőszigetelt üvegek alumínium távtartós 
kivitelek. A 76 AD és 76 MD rendszereink opcióban, míg a 
88 MD rendszerünk alapfelszereltségben tartalmazza a 
melegperemes üveg távtartókat. 

alumínium perem

melegperem

A melegperem a komplett nyílászáróra 
vetített hőátbocsátási értéket (Uw) javítja.

automata zár
A bejárati ajtó egyszerű behúzását követően automata 
csapdareteszek zárják az ajtót. Automatikus retesszé 
válnak, és visszanyomás ellen biztosítottak. Az automatik 
csapdaretesz  lezárás nélkül reteszel. Az automata zár 
opcióban érhető el, 2, illetve 4 csapos kivitelben.

Az automata zár önműködően reteszel. A 
kiemelt biztonsági záráson kívül kiemelkedő  
szintű hang- és légzárást biztosít.

toktoldó végek külső végzárása
A toktoldók alapesetben nyitott véggel kerülnek 
szerelésre. Opcióban lezárhatjuk a vízszintes és az 
oldalsó függőleges csatlakozási pontokat gyári, speciális 
tömítőszalagokkal.

A toktoldó végzáró tömítések megakadályozzák,
hogy belsejükben pára csapódjon le a beépítéskor.

felszerelt toktoldó, pirossal jelölve
az érintett illesztési vonal

...egyedi alap és opcionális felszereltségek
a teljesség igénye nélkül.
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Színkínálat
Faerezetes és homogén mintázattal

Standard szín, kívül-belül színes kivitelben.

Standard szín, kívül színes kivitelben.

A fóliaminták tájékoztató jellegűek, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A fólia kiválasztásához kérjük használják a teljes értékű fóliakártyákat, 
melyek megtalálhatóak viszonteladó Partnereinknél. A fóliaminták az összes rendszerre vonatkoznak, kivétel az alublendés kivitelek. A Prémium 
rendszerek kizárólag gyári fóliázott profilokat használnak. A színek közel 90%-a IR reflex védelemmel ellátott, mely időtállóbbá és színtartóbbá teszi a 
felületet. További információkért forduljon viszonteladó Partnereinkhez!
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