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WoodStyle Nyílászárók

A legexkluzívabb fabútorok által inspirálva a Wood-
Style nyílászárók a jól megkomponált belsőépítésze-
ti álmok szerves részévé válnak. Ebben a természetes 
harmóniában a nyílászárók nemes fa textúrája együtt 
rezonál az otthon elegáns fa bútoraival és természetes 
fa burkolataival.

A modern vonalvezetésű, időjárásálló alumínium borítás a 
jövőbe mutató gyártási technológiáknak köszönhetően sze-
rves részeként védi az így gondozásmentessé váló nemes fa 
ablakokat és teraszajtókat.

Nemes fa nyílászárók időtálló alumínium külső borítás-
sal.
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A kortárs indusztriális építészet egy 
meghatározó elemét, az időjárásálló 
alumínium ablakok fix üvegszerkezetes 
dizájnját fordítottuk le a modern csalá-
di házak igényeire. Az extravagáns, több-
féle módon nyitható rejtett szárny tökéle-
tesen hozza a minimalista, irodaházaknál 
megszokott külső látványt, míg bentről a 
természet adta színekben és kecses vonal-
akban gyönyörködhetünk.

WoodStyle Lux
Indusztrilális stílusú nemes fa ablak

Beépítési mélység 83 / 104 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uw 0,9
Üveg hőszigetelése  Ug 0,6-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1/RC2
Vasalat Rejtett
Tömítések száma 3

4



5



A minimalistán letisztult, síkban záródó és 
időjárásálló alumínium borítás mögött a 
természet adta kecses részletek rejlenek 
így egyesítve az organikus anyaghasznála-
tot a kortárs építészet egyszerűségre 
törekvő szemléletével.  A fa ablak fogalmát 
újradefiniáló WoodStyle dizájnkoncepció 
mögött kiemelkedő működési komfort és a 
legmagasabb szintű vízzáróság, szélállóság, 
hangszigetelés és energiatakarékosság áll.

Beépítési mélység 78 / 98 mm
Hőszigetelés (W/m2K)  Uw 0,8
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45
Vasalatbiztonság * Alap / RC1 / RC2
Vasalat Rejtett
Tömítések száma 3

Nemes fa ablak minimalista alumínium testben

WoodStyle Zero
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A minimalista vonalakat pont egy csipet-
nyivel a kortárs, modern irányba tolva a 
tökéletes összhangot alkottuk meg ezzel a 
nemes fa ablakkal. A síkban záródó és idő-
járásálló alumínium borítás időtlen védel-
met nyújt a belső nemes fa ablaknak, mely 
kiemelkedő működési komfortjával és a 
legmagasabb szintű hő- és hangszigetelé-
si értékeivel bármely mai családi házhoz 
kiváló választás.

WoodStyle Zero Plus
Nemes fa ablak modern alumínium borítással 

Beépítési mélység 78 / 98 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uw 0,8
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45
Vasalatbiztonság * Alap / RC1 / RC2
Vasalat Rejtett
Tömítések száma 3
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A WoodStyle Energytech nemes fa 
ablakokat az ablaktestben körbefutó, in-
tegrált szigeteléssel egészítettük ki, mely-
nek köszönhetően a passzívházaknál elvárt 
hőszigetelési értékeket nyújtja. Így ezek az 
időjárásálló alumínium borításba bújtatott 
nemes fa ablakok nem csak újra definiál-
ják a fa ablakok fogalmát, de tökéletesen 
illeszkednek a kortárs építészet innovatív 
épületeibe is.

WoodStyle Energytech
Nemes fa ablak passzívház értékekkel

Beépítési mélység 109 / 112 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uw 0,7
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39 – 45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1/RC2
Vasalat Rejtett
Tömítések száma 3
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Beépítési mélység 199 / 88 mm
Hőszigetelés (W/m2K) 0,76W / m2K
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45 
Vasalatbiztonság *  Alap/RC2
Vasalat Rejtett
Tömítések száma 3
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A nemes fa teraszajtók a kint és a bent fogalmát eggyé olvasztva elhozzák az természet 
adta nyugalmat otthonába. Az időjárásálló külső alumínium borításnak köszönhetően a 
fa nyílászárók legújabb, gondozásmentes generációját képviselik. A WoodStyle Slim fa 
teraszajtók egyaránt jelentenek funkcionális és vizuális élményt, miközben a környezet-
tudatosságot is fennen hirdetik. Válassza ki az otthonához legjobban illő színeket sze-
mélyesen bemutatótermünkben, ahol a tervezéstől a beépítésig mindenben szívesen 
állunk rendelkezésére!

WoodStyle Slim tolóajtó
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AluStyle Nyílászárók

Az AluStyle ablakok jövőbe mutató hőszigetelési 
értékeit és nagyfokú stabilitását a letisztult és modern 
vonalakat garantáló, időtálló alumínium borítás emeli a 
mai kor Újgenerációs nyílászáróivá.

A katalógusunkban most bemutatott AluStyle ablaktípusok 
mindegyike fontos és meghatározó extra tulajdonságokkal 
bír. A beépített árnyékolórendszertől a passzív ház értékeket 
is könnyedén teljesítő nyílászárókig minden egyedi igényre 
megoldást nyújtunk.
Az AluStyle nyílászáró rendszer az ablakokhoz illeszkedő 
emelő-toló terasztajtokkal teljes, mindemellett köny- 
nyen talál stílusában hozzá illő alumínium bejárati ajtókat is 
kínálatunkban.

Újgenerációs nyílászárók a ma és a holnap épületeihez.

14



15



Az AluStyle rendszerek alappillére. 82mm-
es beépítési mélységével az ideális középu-
tat jelenti. A hatkamrás ablakprofil már elég 
vastag a kiemelkedő hő- és hangszigetelési 
értékekhez, de a tervezőknek is meghagyja 
a szabadságot a merészebb ötletek meg-
valósításához. Külső alumínium burkola-
ta garantáltan időtálló, színe pedig a ház 
stílusához választható.

AluStyle 82
Az alap, amelyre építünk

Beépítési mélység 82 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uf 1,0/Uw 0,78
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1/RC2
Vasalat Látszó/Rejtett
Tömítések száma 3
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Az időtlen és mégis modern stílus a ma biz-
tos választása. A síkban záródó nyílászárók 
egybefüggő alumínium felületei erőt su-
gárzó, egyenes vonalaikkal harmoniku-
san keretezik a nagy üvegfelületeket. Az 
AluStyle Zero nyílászárók az indusztriá-
lis külső dizájnt testesítik meg míg a Zero 
Plus a kissé lágyabb vonalvezetésével nyújt 
frissítő újdonságot.

AluStyle Zero és Zero Plus

Beépítési mélység 82/98 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uf 1,2/Uw 0,8
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1
Vasalat Látszó/Rejtett
Tömítések száma 3

Letisztult, minimalista elegancia

AluStyle Zero

AluStyle Zero Plus
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A letisztult, modern építészet elengedhe-
tetlen eleme a vég nélküli üvegfelület, mely 
egybenyitja a belső és a külső teret. Az Alu-
Style Lux ablakok kívülről bár alumínium 
keretbe foglalt üvegfalnak tűnnek, de az 
AluStyle ablakrendszernek köszönhetően 
nyithatók és beépített szellőzőrendszerrel 
is rendelhetők.

AluStyle Lux
A végtelen üvegfelület extra komforttal

Beépítési mélység 82 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uf 1,2/Uw 0,8
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1
Vasalat Látszó/Rejtett
Tömítések száma 3
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A négyrétegű üvegezés már önmagában 
is különleges adottsága az AluStyle Addon 
ablakoknak, de mindezzel még nincs vége. 
A negyedik üvegréteg egy egyedi meg-
oldást, az integrált alumínium árnyékolókat 
hivatott az ablak belsejébe zárni. Ezzel a 
modern háziasszonyok álmát, a pormentes 
árnyékolót és a hőszigetelési értékekért ra-
jongó apukák igényeit egyszerre elégíti ki.

AluStyle Addon
High-tech megoldás a kényelemért

Beépítési mélység 82/98 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uf 1,1/Uw 0,78
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 41-47
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1/RC2
Vasalat Látszó/Rejtett
Tömítések száma 3
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All in one, vagy minden egy helyen. Az  
AluStyle Energytech nagy tétekkel játszik. A 
kiemelkedő profilvastagságnak és az ablak-
testben körbefutó, integrált szigetelésnek 
köszönhető a passzív házak hőszigetelé-
si értékét nyújtja. A megerősített szárny-
kialakítás a biztonságot, a síkban záródó 
külső oldal pedig a mai trendekhez hangolt, 
modern dizájnt garantálja.

AluStyle EnergyTech
A passzív ház minimalista vonalakkal megrajzolva

Beépítési mélység 82/98 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uf 0,82/Uw 0,72
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1
Vasalat Látszó/Rejtett
Tömítések száma 3
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Beépítési mélység 213/90 mm
Hőszigetelés (W/m2K) 1,1 W/m2K
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-42 
Vasalatbiztonság *  Alap/RC2
Vasalat Rejtett
Tömítések száma 3
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A külső és belső tér a jól eltalált, modern tolóajtóknak köszönhetően szinte egybeolvad. 
Az alacsony küszöb és az emelő-toló szerkezet akadálymentes kijutást garantál, míg 
az AluStyle dizájn jól illeszkedik a modern enteriőrbe. Az AluStyle tolóajtók tökéletesen 
kombinálhatók az AluStyle ablakrendszerekkel modern, letisztult egységet alkotva. A 
külső alumínium borításnak köszönhetően pedig nagy igénybevételnél is könnyedén el-
lenáll a sérüléseknek.

AluStyle tolóajtók
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ÖkoStyle Nyílászárók

A gondozásmentes ÖkoStyle nyílászárók megteremtik a 
színek harmóniáját otthonában. Természetesen az op-
timális hő- és hangszigetelési értékek mellett a kiváló 
betörésvédelemre és a nyílászárók strapabíróságára is nagy 
hangsúlyt fektettünk a termékcsalád megtervezésekor. 

Mindezek mellett az ÖkoStyle nyílászárók teret engednek a 
kreatív ötleteknek. A hármas színválasztásnak köszönhetően 
csak a külső és a belső oldal, de a nyílászárók testszíne is külön 
kiválasztható. Így az ablakok és teraszajtók külső színe tökéletes 
harmóniában lehet a fehér vagy szürkés modern házak külső 
dizájnjával, míg sok más szín mellett akár a struktúrájában is 
faerezetes színskálából is választhat belső színt. Végül a külső 
és a belső színek közötti harmóniát a jól eltalált testszínnel 
teremtheti meg. A kreativitásnak még itt sem szabunk határt, 
hiszen akár nyílászárónként is választhat különböző színeket.

A színek otthona, Az otthonok színe
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Az ÖkoStyle rendszer energiatakarékos 
megoldást nyújt modern otthonához, míg 
az alacsony profilmagasság a nagy üveg-
felületeket és a fényben úszó tereket ga-
rantálja. A trendteremtő építészeti tervek 
megvalósításához hathatós segítség még a 
nyílászárók kis beépítési mélysége és hár-
mas színválasztás lehetősége. Az ÖkoStyle 
nyílászárók teret engednek az önmeg-
valósításnak.

ÖkoStyle 76
Sokoldalúság elegáns színekbe öltöztetve

Beépítési mélység 76 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uf 1,1/Uw 0,78
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 33-45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1
Vasalat Látszó/Rejtett
Tömítések száma 3
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Az ÖkoStyle 92 ablakok jövőbe mutató 
hőszigetelési értékei a passzívház követ-
elményeknek is megfelelnek míg a modern 
stílusból egy cseppet sem kell engednie. 
Az ÖkoStyle 92 rendszer nem csak a kie-
melt profilvastagsággal de a hőhídmentes 
merevítéssel és a hármas gumitömítéssel 
is tökéletes hőszigetelésre törekszik. Ter-
mészetesen itt is három, akár különböző 
színt is választhat.

ÖkoStyle 92
Kiemelkedő hőszigetelés színesen

Beépítési mélység 92 mm
Hőszigetelés (W/m2K) Uf 0,97/Uw 0,75
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 40-45
Vasalatbiztonság *  Alap/RC1/RC2
Vasalat Látszó/Rejtett
Tömítések száma 3
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Az ÖkoStyle tolóajtók színben és stílusban is tökéletesen illeszkednek a termékcsalád 
ablakrendszerihez. A felső kategóriás emelő-toló rendszer könnyedén nyitja egybe a 
tereket, amelyek a hatalmas üvegfelületeknek köszönhetően már előtte is majdhogy-
nem összeolvadtak. A könnyed stílusúra tervezett szárnyak és keretek belesimulnak 
a környezetbe.

ÖkoStyle  Tolóajtók
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Beépítési mélység 207/88 mm
Hőszigetelés (W/m2K) 1,1 W/m2K
Üveg hőszigetelése  Ug 0,5-ig
Hangszigetelés (dB) 39-42 
Vasalatbiztonság *  Alap/RC2
Vasalat Rejtett
Tömítések száma 3
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