
Ütközőtömités (AD) 

Ábra: 1:25 

121 mm 

13 

12 

11 	II 	 II 	11 	II 

Szögletes vízvetöszárnyas klalakítású Prestige / középtömités (MD) 

Abra: 1:1 

Prestige 
szög[etes vízvetőszárnyas kiatakítás 

13 

;  

12 

n~[~ 

07 

02 

° 1 HJ 

Ú INOUTIC IC PLUS  
Komfort / Biztonp 

01 / Üvegezés akár 44 mm-ig, speciális nagy 

vastagságú hő - és hangszigetet ő  üvegek 
02 / A DIN 18545 szabványnak megfelel ő  

kétpontos rögzítés ű  üvegléc fokozott 
betörésvédelmet nyújt 

03 / A 25 mm mélységű  üvegfogadó horony 
biztositja az optimális höszigetelést és 

megakadályozza a páralecsapódást 
04/ Két körbefutó középtömités (MD), 

a harmadiktömités pedig ütköz őtömités(AD) 
05/A szilárd ős formázott merevítök biztosítják 

az ab(akszerkezetet stabilitását 
06 / A 6 kamrás rendszer kiváló h ő szigetelést 

biztosit/Uf érték 1,1 W/mK 

INOIJTIC ECO PLUS 
/ Er.eriatakarékosság / Min 

07 / A két falon át rögzített vasalatot fokozott 
funkcionalítás ő s élettartam jellemzi 

08 / A szerkezete tok kamráján át rögzíthet ő  
09 / Kiegészítő  profilok széles kinálata 

10 / Vízelvezetés a tok kütsö oldalára, vagy 
közvetlenül az ablakpárkányra 

11 / 13 mm tengelytávotságú vasalatfogadó 
euro-horony: fokozott betörésvédelem 

12 / Elegáns megjelenés: elérhet ő  egyenes és 
ives kiatakitásban Is 

13 / Kis beépitési mélység: 76 mm, amely 
azonban jelent ő s fű tésköltség 
megtakarítást eredményez 

INOUTIC DESIGN PLUS 
SzÍn / Forma 

14 / Az lnoutic ablakprofilok attraktív dekorok 
ős felületi szinek széles skálájában 
érhet ők el, beleértve az exkluzivTítanium 
Plusfótiákat is. 

15 / Az lnoutic Prestige profilrendszer 
termékeinek széles skálájával kompatibilis 

16 / Afehér abtakprofilok szállítása attraktiv 

világosszürke tömitéssel történik. 
A fóliázott profilok szállítása fekete 

tömitéssel történik. 
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AZ NOUTIC PRORLOK MEGFELELNEK AZ OSSZES 
MIN ŐSEGI ÉS VIZSGALATI KOVETELMENYNEK AZ 
NOUTIC TAPSASÁG A ..MUANYAG AELAK 

UJRAHASZNOSÍTAS" KEZDEMENYEZÉS ALAPÍTŐ  TAGJA. 
ALF PVAINDO GMVH NEV ALATT A NÉMET MÜANYAG 

AZ ŐN INOUTIC PARTNERE 

 Rewindo 


