
 

HOPPE ALUMÍNIUM KILINCSEK 

tI: tossagu szinterezet: szines (anodizált) 
es fehér (elektrosztatikus porfestett) kivitelek 
Minden típusa antiallergén (nem tapadnak 
meg a felületén a baktériumok). 
Spedális felületi kezelésének (Hoppe Resista) 
köszönhetően ellenáll a kültéri és beltéri 
környezeti hatásoknak (es ő, hó, izzadtság), 
melyre a gyártó 10 év garanciát vállal. 
Puha textillel könnyedén tisztítható. 

Pl-GEO MEREVÍTÉS 

bil 1 - 
A szerkeztre hato 
csavaró, nyíró és hajlító er ő k - 30%-kal jobb 
ellenállást biztosítanak a VAARTUS Pl-GEO 
horganyzott acélbetétek, mint az átlagos 
merevítések. 
Így a szerkezetek: statikailag stabilabbak, 
szilárdabbak, pontosabban illeszkednek 
a záródások és a gurnitömítések; 
hatékonyabb a h őszigetelés. 

MACO MULTI-MATIC VASALAT 

AVAARTUS nyílászaroL zapH 	kent 
tartalmazzák a legfontosabb 
vasalati elemeket: 
Hibásm űködés-gátló: célja, hogy az ablak-
szárny nyitott állapotában a kilincset ne 
lehessen elforditani, mivel ez egyszerre 
bukást és nyílást eredményezhet. 
3D állítható sarokpánt: 
ablakszárny-beállítási lehet őség 
minden irányban. 
Kiemelésgátló biztonsági záródarab: 
megakadályozza az ablakszárny leemelését. 
Résszell őz ő : otthonának biztonságos 
szell őztetéséért felel távolléte esetén is. 

DEKflRÓHA 	Pl\/j 	fITfl 

d 	szaiitalan 
kombinádós lehet őséggel. 
Homogén, nagy kültéri tartósságú 
színek acryl felületi kivitelhen. 
Környezetbarát technológia, 
(újrafeldolgozhatóság). 
Egyszerű  tisztántartás. 

z Os Vaarus pdiriere: 

H ŐSZ IG ETEL ÉS 

Hetékony eredmények a nyílászárók 
eseteben több tényez ő tő l is függenek: 
keretszerkezet tömítés és körbezárási 
pontosság, a nyílászáró fénymérete, 
üvegtábla típusa, üvegszerkezet réteg-
száma, üvegszerkezet távtartó, gáztöltés, 
hővisszaverő  réteg, szakszer ű  beépítés. 
A VAARTUS nyílászárók esetében 
akár Uw=0.77 (h őátbocsátási tényez ő ) 
érték is elérhet ő, amely garancia 
az eredményes megtakarításra. 
A VAARTUS nyilászáró választásával 
biztosította lakás kellemes h őérzete, 
a kontrollált energiafelhasználás, 
a k ő itségcsökkentés és környezetvédelem. 

HAN G SZ IG ETE LÉS 

alkalmasak a környezeti zajok kisz ű résére. 
Különleges zajterhelési elvárásoknak 
(egészen 47dB) megfelel ően is 
kialakíthatóak szerkezeteink. 
Üvegtípus választékunkkal akár a teljes 
zajszennyezés megszüntetése is elérhet ő . 
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