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Egyedi ajtók

Az örömteli nyitás-zárásért
Biztonság, dizájn, hő- és hangszigetelés. A kínálatunkban szereplő
egyedi ajtók egyszerre teljesítik ezeket a feltételeket.
Praktikus technológiai megoldásaiknak köszönhetően az ajtó nyitás-zárás
egy örömteli rutinná válik. Többszázféle stílus garantálja, hogy Ön is
megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő ajtót.

Különleges ablakok

Speciális hanggátló üvegezés
Városi környezetben az átlagos zajszint a 70 dB értéket is elérheti.
Különleges ablakaink speciális hanggátló üvegezése azonban képes ezt
jelentősen csökkenteni és megteremteni a nyugodt pihenés feltételeit akár
egy forgalmas főút közelében is. Az ablakok 32 dB szintű hanggátlási értékkel,
valamint alapkivitelben is háromrétegű üvegezéssel rendelkeznek a tökéletes
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hő- és hangszigetelés érdekében.
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AR Alu-Style Holzfenster
és Holzfenster Plus

Barátságos
belső,
stílusos
külső
A nyílászárók belső
fafelületei meleg
légkört teremtenek,
ugyanakkor a külső
alumíniumborítás könnyed,
stílusos megjelenést biztosít
lakókörnyezetének.
A magas hőszigetelési kritériumokat
kielégítő fa-alumínium ablakok
a passzívházakkal szemben
támasztott követelményekhez közeli
hőszigetelési értéket érnek el.
Kizárólag vetemedésmentes,
háromrétegű, ragasztott
alapanyagból készülnek.
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SZÚNYOGHÁLÓK ABLAKRA

Szúnyogok kizárva!

Nincs idegesítőbb, mint egész éjszaka a szúnyogok idegőrlő zümmögését hallgatni a szobában.
Kiváló minőségű, gondos tervezéssel készült szúnyoghálóink azonban kizárják a kellemetlen betolakodókat.
Az ablakok méretétől és használatától függően többfajta igény felmerülhet. Insekto szúnyoghálóink
fix keretes vagy egyszerűen szerelhető változatban is elérhetők, és minden ablakhoz megoldást kínálnak.
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SZÚNYOGHÁLÓK AJTÓRA

A nyugodt éjszakákért
Az ajtók rendeltetésüktől és méretüktől függően
más-más típusú szúnyoghálót igényelnek.
Az Insekto típusok azonban megvédik az otthonát
a hívatlan látogatóktól, és kívül tartják a szúnyogokat,
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bármilyen megoldásra is van szüksége.
Pliszé szúnyogháló-tolóajtónk a hatalmas felületekre alkalmas,
melyeket a modern építészet használ.
Emelő-toló ajtók esetén tökéletes megoldás,
de akár beépített teraszokat is lezárhat vele.
Kicsi a hely, hogy egy szúnyogháló-nyílóajtót kinyisson?
Akkor válasszon pliszé- vagy szúnyogháló-tolóajtóink közül!
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