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AJTÓ- ÉS ABLAKPROFIL

M−9OOO profil tulajdonságai

6 kam rás 82.5 mm−es ki vá ló 
hőátbocsátási ér ték kel ren del ke ző 
mű anyag pro fil Uf = 0.92 W/m2K

Mé lyebb üve ge zett ség a pá ra le
csa pó dás meg elő zé se ér de ké ben. 
Az STV el já rás sal a szer ke zet 
sta ti ka i lag erő sebb lesz

Egyedi méretű nyílászárók fehér, 
fa hatású, vagy színes, 
acrylcolor felülettel

Üve ge zés há rom ré te gű, akár 
52 mm szé les ség ben. Már 
0.8 W/m2K ér ték kel, de akár 
0.5 W/m2K ér té kű üve ge zés
sel is ren del he tő.

Középtömítés, plusz két kör be fu
tó EPDM tö mí tés a ki vá ló hő− és 
hang szi ge te lé sért, és a jobb 
szél− illetve víz zá rá sért

Esztétikus üve ge ző lé cek

Több, bel ső kam rán ke resz
tül rög zí tett vasalat ele mek a 
ki vá ló biz ton sá gért, és a 
hos  szú élet tar tam ért

MACO Multi−Matic biztonsági vasalattal és hibásműködés−gátlóval. 
Alap betörésbiztonság: RC1 szint! Kérhető RC2 szintű kivitelben is.

Hat lég kam rás 82,5 mm−es német pro fil 
Hőátbocsátási ér té ke 0.92 W/m2K vagy Futura esetén 0.89 W/m2K

Há rom szo ros tö mí tés zá ró dás kor
Két üt kö ző tö mí tés, és egy kö zép tö mí tés

Színes acrylcolor kivitelben is rendelhető 
Kiemelkedően ellenálló bevonat a profilon

STV üvegberagasztási technológia 
Statikus száraz üvegezési eljárás (profil és az üveg összeragasztása)

Lumaxx szárny alkalmazásával +25% több fény
Rendkívül keskeny látszó szárny

Ha tal mas üveg fe lü le tek 
Az üveg és a szárny ös  sze ra gasz tá sa ré vén sta ti ka i lag erő sebb 
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M−9000 Lumaxx 
Gealan 6002+6055 (csak 103mm magasság)

M−9000 antracit színben
és antracit alaptesttel

M−9000 Futura
Habbal töltött légkamra (IKD)
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Lumaxx: mindössze 106 mm látszó szélesség!
(Váltószárny megoldás esetén, a normál 170 mm-es 

szélesség helyett).
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