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SUPERIAL 
SP i, SP i+. SP Sll. SP OUT. SP BCX:J i+ 

MŐSL/>,KI ADt1l ül< 

ro,,: Sl/�;(t\Y· ,JVI <.,I t'.I.;,'v'.�ST,'\GS,\,� Vf,ST1\G�Ar. VI\C.1,,r;'>f,1 

1111 Superial 

ablak ,e,,d$U!t 
alvrníniom / poly.:,mid ?511',1'0 84 rnrn lll-61 mm 

11111 Superial i+ 

Ea Superial Outward 

,,b!ák. r,;n{b�1·f 

ll!il1!li supcrialsu

ál,ll(lk rcnd�it• 

El Superial 800 

.ijtó rendsie, 

amm Superial 800it

aj1ó f<!ndsle, 

alurnínium / polyamid 75 n1n1 

;llrnninium ! polyJmid 7':.orn,n 

alumínium i polyamid 75nim 

.1luminiv1n / polvamid 7Smm 

aluminium / polyamid 7Smm 

Mn1m 14·61 rnm 

8Ar11m maxSOmm 

14·51 (ri(h 

7Sm1n 14·61 m,n 

7Sm,n 14·61 rn,n 

TELJ ESfTM ÉNY 

-
RENOSZJ:R I IÖÁlRO(:SATASI T�NVEZÓ u,• ll!GAfl:RESlT�S SZÉL.Á�LÓ$ÁG 

SP ul t:. L,41 '.V/m K Clas5 4; E.N 12201 Cl;)ssCS/BS; EN 122.JO 

SPI+ U, � L.08 Vljm'K CIJS:S 4; (N 12207 Clas$C.S/85; EN 3]110 

SPOUT tJ, k t.65 ,.v/m�K Class4: (N 1220, Class CS/85; EN l l1l0 

SP OUT i+ tJ, � l,41 \\'/nl'K Clas.s 4; EN 12207 Cl3"'-'-CS/BS; FN l l110 

SP SU u, � L.68 \V/1n'K class 4: EN 12201 Cl.eissC.S/05; EN 12210 

SP SUi o, >.. L,Jl 1,V/1n'K Class 4: EN 12207 (fa<:sC..'>/0.S; EN J2'll0 

1\81/'ll(Tl"IJ� AP'"ÖTÍP\I\ 

('�\'!tt:'1t11}•(1, k(;l:;i:MO\'ll, 
,dfoi.'! 11•1iM, 
beítló 11v1tll 

P.e'(Stérf\\'U, 1:étsUlrriyU, 
!dfelé ny;ló, 
bctl'I� nvi!ó 

kifelé n{ló 

eg•ts2át1wú, kl:ts:>.�m'f\Í, 
kifelé ny!ló, 
befelé nyHó 

rr.ene�U!ési C1vona'On beépített 

e-gysz$rn•r,í, �ut$m·r\l, 
kifelé ·1yilú, 
oefolé tlfiló 

meneb'.11ésl Üb'Ona on be�pí1�11 

VÍZZÁRÁS 

Clas, {1950; fN J 220� 

e,.,. F19so, FN ,nos 

Class f900: f N 12208 

Cl3s, (900: E N 1220(< 

ClassEYOO: LN 122(>a 

Cl,.:,ss. t:.900: (N 12208 

SP800 U, i 1,61 '.V/m'K Clas� 4: EN 12207 (1a$S CE 1400; EN 12210 (los;SA: [N 12'-08 

SP800i+ U, ,i: 1,'.llí \V/m'K Clá!.S 4: EN 12207 C!ass CE 2·100; F.N 17.:>.10 (IQSS 8A; 1:.N J ,!2013 

• A •�óJr!>ocsót65• ti?n'!élÚ a p,ofilössieti:!éltUt (,.\ c1 hitö,'ces ·:a!itoc;sógóclJ függ 

• A'l u, '-'eyütlháló a piofil hőátbocsátását határozza mec. 11/linél kisebb a1 értéke, anntit jobb J profil hős2íeclcló k{•pcssége. 

• A legáteres:l.lés vizsgiilatának celja annak megállapitása, hr.>&'t' mennyi le·,egőt eneed át ;:i l)cz,ht rlyíl.'i'!>Z6r'O rneghatározott nyomáskülönbséc mellett. 

• A szClállós.\e; .:i 1Hofil 1ll<:-r<-v:.égCnek mérője. A viz�ál.it a nyílászáró külső illetve belső felületén el6tlllitott, egyre növekvő nyomóskiitönbséeck rnéllelt történik, 
.lrli i $.l.ir'l1ukíljá a szél nyornó i ll. szívó hatáslit. A jelenlegi szabvánvok $�rint5 s,:él.fillósáei os.ztJl\•t (l -től S·le), és hárotn frlCgengedett alak.változasiosz tályt (A, 8, Cl 
különböztetünkmeg. A mai;:asabb O!:>lt.fily,) széljllós.fiR magasJbbfok<it jelóli. 

• l\ vízzarás a csapadékvin:el s1embeoi ellenálliis mértéke. J vizseJl;:it sorto á ,)yo,ná:.különbséget addig növeljjjk 
a n\'il.á5z.firó k(ilsö és belső fellitctl'n, .:irnít a, a fájul:latotl viiet át nem treszti. 
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IMPERIAL 
IP,, IP i+, IP SU, IP OUT. IP 800 1+ 

íVlÜSZAKI ADA"I OK 

� - Nl)'lo._ ,. A�, '11\(1 

.. lmperia! 
aluminiurn / polv;,mid 

ablak rendsut 

.. fmperiál i+ 
alum1'nium / polyan1id 

ablak ft:fn:1:.?ef 

llll!II lmpt:rial Outw.trd 

ablak .-ends2er 
.>lurninium / polv.i,rid 

IBI 1mperi3I SU 

ilt:'llk fúfld$21!( 
.Jlum:niutn / pol•1art1id 

El lmperial 800 
aluminium / pol\·amirJ 

aíló rendster 

mm lmperial 800 i+ 
aluminium J polvamid 

a)tÓ rendszer 

RíMDSlfR HÖATSOCSATÁSI T�NYElO u,•

IP U, ;, I.� "'! i.v/n/K 

IP i+ U, � l,2S \\'/n1 'K 

IPOUT U, � 1..85 '.V/m1K 

IPOUT i+ U, 2:. t,68\\'im·K 

IP SU U,?: 1,63 V.'/m'K 

IPSU i V1 � 1,2/ lN/n{K 

IPSOO U, >. 1 .S4 \\f/m'K 

IP 800 i„ U,.?; l,6i \V/rn'K 

ro1< Sl;\RN1'. Ü',;EGEZE$ 
Vf,',1 . .:0/i\A(: VJ�•; J;\G!:AG V,,\ST ,1.üSi�G 

65.-n,n ?4 mm 4451,nm 

6S1nm 74 mm 4-5:l rr:m 

74 mm max 51 mm 

65mm 68mm 4-41 tnm 

65mrn 65 Olm 14-51 mm 

úSmrn 65 n,m ltl-51 mm 

A!J .;i( 1!1ll!:t .4JIÓl,PU> 

e-ivszám•1G, kéwám·tG, 
kifelé r-.·Hó, 
�felényiJó 

l.'?.','SZ�IIWJ, k.1�zánwG, 
kifelé 1",•iló, 
bddCnyiló 

kil,;:ló i:yiló 

ef_ySJl,m)'U, kél$1Ílll'l.,.u, 

k1fe �nvfró, 
befeM n)'06 

mc,nek-O!é�i Owonalon b�i:>ltett 

E'll,")'SUlrtiyu, kétS�l.'l'fU, 
kifelé l'l'.'f'ó. 
befe!4 nyíló 

menc:kiilt'si (nvonalon beépitetl 

TELJESÍTMÉNY 

l�GAfl:fHS2TlS sz(LAI.LÓSAG Vl21ÁRÁS 

Clas'> .4; EN 1,.},07 C.13$-!, C4; EN 11210 aass El3SO; EN l220S-

CIJS$ 4; f.N 12201 CIO'.>S C4; EN 12210 Class EL3SO; EN 12208 

Clas,; 4; EN ·12207 Ci.i:-.s CS/B�; EN 12210 ctu�s C900; EN 12208 

Cla�s 4; EN 12207 Cla&s CS/BS; EN 1'210 C•ass F900; F.N 11?08 

Glass 4: EN 12207 Cf;i�c; CS/BS; FN .,,.210 C!ass E 1200; F.N 12208 

Clas,;.4; EN 1)?07 C!a�s CS/85; EN 12210 CIJSS El200; EN 12208 

Cluss 4; EN 12207 Ctass CF. 2400; EN 1?210 (:lass 8A; I· N 122% 

Class 4; rn 12107 tli'.lSS. CL 2400; EN 12210 Class SA; EN 12203 

• Az u, <->eylHthaló a profil hőátbo<sátásál hát.ár-OL:ca l'neg. l\'1inél kisebb <n f?n:éke, annál jobb a profil hösziRetelö képe.ssése. 

• A lé&álCíeSUés viz.sgálátánai célja annak meg.illapítása, hogy mennyi le,egöt engP.d &t 3 be1,;jrt nyfl.)s2tiró meehotó,ozott nyomásk(ilönbsCe: mdh::tl. 

• A s?.élilllós-lg a profil m�rt'vs�geoek mC,6jc. A vl2s.g.51al a nvíltis�ró k.ülsőillet•,e belső felületen elóiillitott, esy,e növekvő nyom.)skíilönbsé:gek mt'llett történik., 
.imi s„dmvlálja J szél oyom6 ill. szívó hatás.ít. .4 jelenlegi szab\'ányokszerim s s1élállósi\si M-ztályt ( t ·tői 5-ig). és htirom me-genge-dert olakY.iltozási osztályl (A. 13, C) 
különböztetünk meg. An1agasabb os11ill•1 a sz:?lállóstls magasabb fokát jelóli. 

• A víu:aras a csapadl?kvizzel szembeni ellenállás mértéke, <1 vi1.sg..'il,lt sor.§n <'> ntomáskOlönbséecl .:iddig nü\'�ljük 
;:i nyil�s1�ró kíilsö és belső teh.iletén, ,lmft, a2 ;1 rájuttJtott vizet .1t nco1 crcsui. 



ú,' ob,'<ik treresrtmetszt! 
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GT, Panelbetétes ajtó EF, EF OC 

MŰSZAKI /�DATOK 

IH_f.:I lLP J\·.'q, r0K· \-/.l+N\', 't\:1 Jl ,.
,a '\j( lí'! IS •\ 1 !( l l'I v .. '. '\G:i,\1:> •/,'\ 1,\( - 1 , ,,:,,, IJ\( "'

.. S tar Fi>: 14-72 mm :i=lip,ailri·1h.1!, 
;ilu1n1nium / poly<1m1d 90 in,n 99 (nm 

BNy23·81 mm Fi)(, RNv <1blak 

.. S tar �y!-lárw;u l':s io.!L:;.drnvU ,1jt:>, 
otumíriíum f poly.:im d 90mm 99mm L4·?2 mm le Íi?lé l'\•ll6. 

ablak befo!é r.-.,116 

.. 
1'1'"0ll�&VAS.TAGSl,G

P;inelajtó +$;O,:IJl�S p,\'11,>I t>g•(,\l�lll'(,I Ojló, 

oh.:rtlí;,1u1t1 I pol�•am;d 90mm 99mm 22·83 mm kifelé ·�·M. 
.1jlÓ •1:1<,!:l.il,1:.1»11cl befelé "Yíló 

90 mrn 

.. E<ofuturol
Fi)t 4-50 mm f.iy., B, Nv �sy:.,:1nv,·,:. ó:: oh„l'ttíniurn f polyamtd 65-15.3 mm 74mm 

abltik. é-s ,1j1(, ablak 13·59 mm BNv ki!tw;,iriyl) �jtó 

11111 Ecofutural OC
fix 21-26 ,nm F1>:. S. �y alun,ínium / pol�,amid 6S·l17 mm 68 mrn piw>t ;:ijtó 

ab!.ak e!> ajtó .iblok. 21·32 mrn (H,•/ 

TELJESfTMÉNY 

'RENDSZER t<Öli.TSOCSÁTÁSI TíN'fflŐ U,• LÍGÁI l:R�lrls SZílÁllÓSÁG vlzzARAS. 

• 

GT ablak o, Z 0, 73 \V/m'K Cl.iss IJ; EN 12207 C!assC4; FN ll210 Clas� E900; EN L2208 

GTajló U,?.: l,21 IN/m'K Class -1: CN t2207 C!;i�s C5; EN 12210 ClilSS Cl350: EN 12208 

POajtó U 2: 0,'13 V,,'/m'K 
�20:';.2�00 n)lfl 1r,lin·l!!<'I Cl.iss •1: EN 12207 E2400; EN 12210 7.4 [300 Pa); EN 1220& 

Ef U, � 1,'iO 'N/m'k Cl<Jss 4: EN 12207 C4 (J 600 Po); tN 12ll0 9A (600 ral: F.N 12208 

EF i IJ, � J,A4 V1/m K Class ll; EN l2207 C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pal; EN l2l08 

Ef i+ V
1 

� L,2/VJ/m·K C!ass d; iN 12207 C4 (lbOO Pa); EN 12210 9A (600 P.:11: FN 1i2oa 

1
Ef OC U, � 1,GG 'N/1n·K Class 11; EN 12207 Cl (l200Pa); EN 12210 E900 (900 Pa); EN J 2208 

• Az U1 együttható a profil höátbocsátflsát h,1tflroita meP,. lv1inél kisebb J2 �nlkc, .inr1ál jobb a profil hősligeteló képessége.

• A lécateresztés vizsgálatának célja ;,inn,:lk meg311,'1(.lit�s;:i, hogy n,ennyi lc-,cgót enged át a bezárt nyíliisU.ró rneghat.aroiott nyomii&kUlönbsée mcllcrt

• A s.zélállós.'ie Q J)íOfil fl'lérevst!gének mérője./\ vizsgálat a nyilászflró kOl&öilletve belS<i fofülclén �lő611ílott, egyre nö,..ekvö n\•omi3skülőnhliéRek 1nelletf történíl<, 
ami szirnullilja a slél nyomó ill. s.zívó hatAsar. i\ je!en1esis1,abv;jnyok s2�flnt S széláUósági osztályt (1-töl S·ic), P.s három meg�ngedett al.:ik.vJltozSsi oSJ:tál)•t (A.. B, C) 
kijfönbö1.tetünk n,eg. A maRaxibb osztiily.:i s2éMUósát mag.,s;;ibb fok.át jélOli. 

• A vizl3r<ls a csap.:idékvízzel szembeni el1c1láll6s mC1tCké, a vizsgillat sor.ín a n.,·omát,k.ülönl>sér,et addig növcljuk
3 nyílJ.$Záfó kulső Cs belső felületén, árníg az a r.ijuttatott vizet át nen, e-es1,ti.
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ST1 OOO, LX, EL, PD-EL 
STEEL LOOK, LUXUS. CCONOLINE. ECDNOLINE PANELAJTÖ 

fV1 Ű SZAKI ADATOK 

' 
S\ \I+., 1_,1. • , Aítl 1( 1 J A.! IL 1 1 U'> 

' ... l ! \( • v:, " 

llllJ Steel look 

alumlnh,m I pol>•Oflud 74,4 rrun 5·43m1n 
nx, 

n{ló 90 mm 
BvlCÓ. Nvró 

:tbl.lk 

- Luxus 
,1lumhiu1'l'l / pOl)•;Jmill 6-S mm 69 n1m 

fix d43C, rnm Fht, 
1w110 

ablak JblJI(: 4·36 r\''IIH uuk6, N\•r.ó 

„ econolinc
all1miniom 51 ,nm bO,nm 37 n1m,ig 

N}•i!ó 

;;bl;;k 
Bul:óN-,•iló 

„ Econoline 

alominlum SJ mm 
;ijtó 

Slmm 37 n1rn-ig n•,'iló 

mm Econoline panelajtó 

alumiriurn Slmm Sl mn, 
1<1-c l1f $V/,& TAG�l,<, 

nyHó 
ajtó 51 min 



.. 
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ULTRAGLIDE 
UG. UG i+, UG- 80'-os sarokmegoldás. UG- alacsony küszöbbel, MONDRAIL 

fV1 Ő SLA KI AD1\TOK 

l'U'I Lli-' 1\ NYf\< 1 ...... A�r, 1 ', '1 1 
l.i?ÁRNYTÖt,l A 1•,11 •u1 .,:,,::> 1°\(,·,t,�J :..rtc.�:\v V\'i /h,'>:11 

Ultr�glide .'llum(nil,m / polvJrnid LS�-23!;1 r'l'1rl'i 67 rnm sz,kny 14·52 m,n �00 kg,ig 1oló, 
Er.-.el5101ó r�rtd!>ler 

Ullr."tglide i+ .i!vrnín,um / polyamid I s.�-239 niin btmm szárny 14·S2 m,n 400 kg·ir, 1o!(), 

E,ne!óToló rl"11ds.u·, 

Ultraglide-
a!un,in;um / poltJ«iid 153„239 n)n\ 67mm s,tirnv 14·52 mll', <l-00 kgsg IOÓ, 

90•·0$ l:.r>1elölbló 'endster 
s.:.rokm�gold.is 

Ultraglide 
alurnín!vm / poly..:amid lS3-239 mn, 67mm száo,114·52 t'nrn <100 kg·ic F11w óToló 1cndster alacsony künöbbel 

Monor.ail alurhíniurn / polyamid 176 mn1 67 fmr, s1á,ny 14·$2 m!l, 
ooo l<g·te Toó, 

fix 12-72 mm Cnw :)TnM fl.)l'>t.h.Jt.!r 

TELJESÍTMÉNY 

f\lMóSZl'1 I-IÓÁTBOCS.6.TÁ'il T(NVf7Ő V • ' lEGÁ1lK!Sl l Is S7(LAUO$AG vizzARÁS 

UG U,? 1,4� Vif/rn'K Class '1; EN 12207 t":las.sCl ílZOU 1-'Jj; LN 12210 7A(300 P,1>: F.N t::>/()8 

UGi+ U, � l,l'3 VY/m'K (..!ass 4; LN 12207 Cla,sO (1200 P•), EN 12210 7A (300 ra): EN 12208 

UG 
90"·1:)S- U, � 1,.:15 V1//m'K Cfas!>4; EN 1)/07 Clas.sc.3 [1200 P,,): FN 1221.0 7A (300 Pa): Hl 12208 
sarok.mer.oldás 

UG 
alacsony 
küsröbb�I 

ll, ?; l,4S V,!j1t1'K (tass 4; (N 12201 Cl.ii�C3 íl200 Pa); EN 12210 11\ (300 Pa), Hl 12208 

MONORAIL U, � 0,93 \'i/m'K Class4; EN !)')07 Clasr.CJ 11)00 P.1); EN 122l0 7A (300 Pai; EN J.2208 

• A hQált.-oC':.6Cási 1{:,;ycró e; profflösszetiite(töfi:.1 n kitóJt/s VóS!flí)tdgáMI ((,y9 

• Ar. U. ee;v(itth.itó o p(-Ofil hő.ítboc:sá1.i:..ít hatarozza meg. t..•1inél kise!:lb ai értéke, .:11,oJI jobb i) profil hőszitetelő képessége. 

• A légátercsz:tés vitsg.íl<Jlának célja annak megállapítása, hogy n,ennyi le·1e,g6t enged óta béiárt n�·ílászáró meghatározott "Vom(lskülönbség mellett. 

• A szélálló5<iR: a profil me,ewés6nek ,n6r6jc, A vizseálclt a nyi'lásziiró külső illetve belső felületén elöállltott, egyre növekvő nvomáskülönbsiigek mellett történik, 
,lmi szi mulálja o sz�I rl"'t'Ol'f'IÓ ill . Sí ivó hat.isáLA jelenlegi sz..bványoksierintS stéljlfós..igl oszttilyl \l�től S�ig), és három megengedett ;,ilQkviiltozitsi osztályt (A. U, C) 
különbö�lélüi1k rr1eg. A magasabbos.ztály as;:éfiil lósitgmaR,;lsabb fokótjclt+I, .

• A vízzárás a csapadékvizzel szembeni e!l�nitll�t. mértéke,.) vi2st61.:tt sor.ín a nyomáskülönbség�t addig nóveljVk 
a nyílászáró külső és belső feWletén, omie 02. a r..íjultátott vizet .it nem ereszti. 
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VG, MOS, SL+, ES SL 
VISOGLIDE PLUS. MODERNSLIDE, SLIDE PLUS. ECOSLIDE. SLIDE COLD

fVl Ű SZAKI AOAIOK 

•r � ns r 1\f\',',t.\ú lf)•
: '.>lÁRN)' 

' l·'..( ·., '.'�, ,,H,;. ,,,,1 

Visogllde plus 4S,nm 

.. ;)luminíu11, ! l)ól'(ar·nid !J9-160m1-n $1ÁRt, )'l'ÖMfG 
höhidmente. 200kg-ig 

1 \'fi f '(( 
Vl·.') ",('i./\{1 

,1.29 mrn 

;\110 ; F !' 

IOló 

ModernSlide ll4 n,m 
2:4 mm, 28 mm, 

.. �l1.1mi11iu,n i polvao,id 73,8 · 195,9 nim S.Z,�RtiríÖM[G tolé 
höhídmentes 250 kP,-iP, 

32mrn 

SI ide plus 32 (il()'I 
6-9,'l"lm 

.. alumínium/ oo!y,;11ni(I S9·103tnm S..2,\�lf\'IÖMú, 20-24 mm 
toló 

h6i'1i(!mcnt<!!l 1.20 ke ie 

.. 
E<oslide 

olumín,um Srl·LOG,S mm 18.5-21,5 rnm 4· 12 mn, toló 
hlihirl;,.s 

.. 
Slidecold 6-!Jmm alu,t,ín:um 47,S-9$ mm 3? mm 

20·24 mm 
1010 

l'.dt-x!as 

T[LJ ESÍTfVl ÉNY 

REOOSZE� HÖAleOCSÁlASI lfNYl:!ZÖ u,• LfGÁTFRíQ.T�S �lÉU\lLÓSAG ViZlARAS 

MOS u
l 
� t,SO \V/m'K CIJSS 3; (N 12207 (t[<l<)O Poi; EN 12210 6A (250 P•); EN 12208 

SL+ lJ,:?. 3,fi3 V,•/m'K CIJS$ 3; (N 12207 B3 (1?00 P,,); CN 12210 ;A (200 Pai; H: 12208 

• l\z U eg,1üttható a profil hőjtbocsótt,�t hJt:'iroi2a o,ei. l\•linél kisebb�; értéke. ;tnn,il jobb a profil hőszigetelő kCpcss&ec. 

• A lég<lteresi:tés \•iisg.jlJtáo;:,k <:l'.-ljJ Jnn.:ik ft)C�állápítása, hogy menn\·i le,•egöt enged át a beiárt (lyflásd1ró fflceh;;itároiotl nyomáskülönbség mellett. 

• A szélál!Osác a profil merevsei;:ének mérójt'!. A viu.g.)lat .:i n-.·ílástáró külső illélve belső felületen elöállitott, P.SYre növek .. ·ö nvomjskUlöobsCeck fnéllétl történik, 
ami s1.imut<llj;,i ;i slél nvomó ill. s1.iv6 hJt6sJt.A jclcnleti SM>b\'<Ínyok szerint S szélállósági osn31yt (l·től S·ig), és hórom mct,cneG-dctl alak'láltozási osztiilyt (A. B, C) 
külöoböztettink mce. A m.:ig«>sabbos.rt.íly á siCl;.lllóságmagasabb fok ár jP.!őli. 

• A Vtzzárás o <s.lpodék.vfa:tl!I siembeni ellenallás mértékP., a vizsg31at sor.tn a nyomáskűlö11bséect addig növeljük 
a rwílási.iró külső és belső felületén, amig ;u a rájuttatott \'ilct át nem CfCS:tti. 
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MC WALL 
MC WALL. MC PASSIVE. MC PARSIVF,, MC GLASS 

MŰSZAKI ,�DATOK 

Kl ND',.-11 rlN \ 

MCWAll 

MC PASSIVE 

MC PASSIVE + ,1lo1n1n·um 

MCGLASS 

EN/., 
1·�. 1 .',,, -') ...... 

10-32G 1rm 

10 326 mrn 

10·326 rmn 

10 326 inrn 

10-2;)4 1r.m 

11\'! l 
\ � 1 \(, .... 

4 �9mm 

4 ·S9mm 

1; f "� 
•:.l ! !i.P. A 1 

2,5·11092 cnl">< 

2.�-4092 cm""" 

2,S-4092 cn�•>< 

TELJESÍTMÉNY 

RÉNDSZCR >IÖÁTAOCI.ÁTÁSI lÉNVEZÖ U." LlGÁTCRESZlfS $Zll.ALLÓSÁG 

MCWALL U, l: 0,81. Vi/m'I<. ClilSS ,.\l:l'�<JO; CN i.2L52 2600 Pa-t 39(>.') P,1: fN 111 :S6:;>004 

MC PASSIVE u �o. 79 ',\!/rn K Cla,;,; t.F� 1ú0; t N 121�2: 2600 Pd 1. 3900 Pa: EN !.ll 16::;:ooa 

MCPASSIVE+ U, � 0,61 ... .t/n,�K Cl_i,;,; AF1300: �N t2J�l 2Ci00 PG i 3900 Pa: EN 131 tb:2004 

MCGlASS �), > 0,ó6 'N/rrt�K tl.i!>S. AE.1300; EN 171:12 /OOO PJ t )OOO l',l: tN 131 l.6:20l� 

• Az u, együtthatO a profil hö<;lrbn(sát.isjt hat.jro22a mce. rvluH'!t ki�ebb a: i?rtt?ke, annlil jobb .1 profil hös1.;i:1etelő képcss�ec. 

:1q;•H 

<...J :,111 ', V, 

0.9·1831,J cro"• 

0.9·1831, 1 cm''"' 

VÍZ2ARA� 

,;1.is:. RC.1500, EN „21s,1 

l,IJss Hl. LSOO; CN 121.'.J,1 

Cl..:1ss Rí 1500, 1 N !21�4 

Class REl&OO, EN 12·1s4 

• A 1egáter�s1té� viz.sRillatitnt1k céljJ ,;1onJk 01eg61lapitfisa. hog�· mennyi leveg.'it P.nged .it a he1jrt nvnas2Sró mcghotáro:i:ou nyorn.iskülönbség mellett. 

• A s.;;{:lbllús.íg á profil mere•:ségl!nek mérője. A vi1:s.gál,;1t � nyll3s:?Jfó kXlis6ilictvl: belső felületén elOi:llh'tot'I:, �R't're nö\•ekvö nyo1n.ísklilCobsée<.?k. rt,éllelt történik, 
ami Siimulálja a szél nyomó ill. s11Vó hat,is.;it. A jelt:nlce,i SZJbvÓO'f(,-k:.:.:erint 5 szélá!ló�ci os.rtlilyt (14töiS-i8J, és hJron1 O)C8,Cllgedéttalákváltozási osztályt (A, 8, C) 
különhö1tetünkmeg. AmJg.:is-1bboszt.'ilyJ sztlálló=>áe magüsabb tokát jelöli. 

• A ví1ü,r3s. o cs;.1p;,dCkvü:2cl S�('r't1bt::11i ellenál'.iis. mértE!ke, a virsg.il,;1t soran J nyo1nóskulöobs:égel addig nö'le!jük 
.:i nyilás2.áró külsei és belső felületén, an,ig az a riljuttatott vizet .it nco, ((�S:tti. 
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MCF, MCGF, AF55 , AF70, AF SLIDE, FR-BR 
MC FIRE. MC GLASS FIRE, ALUrLAM 55, ALUFLAM 70. AF SUOE. UVEG VÁLASZFAL 

rv1 ŰSZi\KI i\D,'\TOI< 

llNY/\t, UZFN/\ 
v:�� /\GSf,G 

f.Or<í;A
\':'• 5� A(,"\<.:. 

KI í(.ll ;f > 
V,\", l.\;:,,;.(\(1 

I llfN;' 
'll,l/d(lh,\(1 

H•_!l\!l/1 
,I I AIU �.\.;., 

1111111 MC Fire 10·326 rnrn 10·294 mm I\-.S9mm 0,9·JS31,l cm4
• 

El MC Glass Fire a!un,ínium 10-326 rnm 10-2!)4 mm 4·59mm ?.,5·4092 <m" • 0,9·J83t,J c.m"• 

P.FN0"7FR 

.. Aluflam SS 

mii Aluflam70 

,'\f-J\',\ 

alun,1'niurn / pol'{omid 
I tUzállö kltOltés 

alurnioium / po:vamid 
t tOzá!ló kltölt6s 

AliOlll\RNY 

1 .•Y. ,"'Al{NV ,)Vf ,-,f-/fS 
V/;5T1\(. .. :,1\I; ......... l\li�\,\I,{, V\Sl1\1,',fi1 

5Smm SS1nm l7mm 

70mm 70rnm 

r,A,üt Mf11 ff I Xllr11 ·J 
J·\:1,,r1rr1 S.//\HN'' 

í·:ll1X, \'1 \fTí ! P' ·'L II V�� 

AFSllde 2794x26Zlmm 1300 x. 2500 rnm 
11.eai;,nn•flJ 

lk&tfelé to!hato. 
feh.il· és 2 oldal'/ !ágftó11al) 

f{f�I !fi 

TOzgótló 
üvegfol 

AN'l:\C, 

Jlu<nfniul"'I 

"'Kiegti!airö merc11ttés of.\v{,71azhnr..6. 

RENOSZE� HöÁT60CSATAS1 r�NYE2Ö u.· 

MCF U1 � l.031/.'/m ·K 

MCGF U, � 0.88 �V/rri.'K 

' 

�:lAX. L l fvHv! l{l I 

1200 x. ,1200 ftll'I'\ 
korláflan f31hoss1l1sti�noz 

TELJESÍTMÉNY 

, S,'i.l /'. �0/A�I 
z()r 1/\BlGTvlt\NY 

90•.1so· 

t�c.;ArE.R.lSll É::. S.!Éli.lLÓSÁG 

AEl300; EN l21S2 2600 Pa ..L 3900 P.c; t.N 13116:200� 

AEL300; EN 12.152 2000 Pt) 1 3000 P.i; EN 13116:200r1 

• Az U
1 
<-'evütt'oató J prof,I h.SStllo<sát�sát h.itáro22a mce. fvlinél luscbb at éflékc, annál jobb a profil hősúceteló képessége. 

/dlU I' ,, 

nyíló. toló, fix 

n•1íl6, toló, íix 

p _,\ 1(. \ \\11 
0\; I;\ \' 

El30 

1 iil.Al I o•,Ac, 
0�/1.\IY 

El.30, E160, E190 

VIZZÁR.ÁS 

RE 1500; EN 121�4 

RF 1800; EN l:>154 

• A léeálCff:SZtts vil.sgól<'ltJnak célja annak ólég.Sllápit.ása. hosv mértflyi levegőt eneed át a bezárt nyO..iszaró meghatározott nyomáskülönb�éG m�llett. 

• A siélalfós3g a profil merevsé-,:ének. mérője. A vizsg,1jlat a nyilászáró k.ű1�6 illet1;•c belső fclül<.'tén clóállílotl, <'c�·rc nö\'él:.VÖ l'1yó111ásl:.ülönbsécel:. n,ellett történik, 
.:i1ni s2.lmulátja a szél nyomó ill. sdvó hatását. A Jcl�ntce.i s;;abványok.SlCfi;t s s,él.íll6�3gi osztályt (l�töl 5-ig), és három megengedett alal.'Változilsi ru.ztályt (A, 8, e•

külörlllözlétönk.rnég. A1nat:ar.abb oszt.ily a széláUCsác magasabb fokátjellli. 

• A vízz.i:ifr, a csapadek\'ilzel szembeni el!enáHas merteke, a vizsgálat sorjn a nyon,itskiilönbséget addig növelj( i k 
a nyila szil ró külső és h<?.l&ö felületén, amig. JZ a rt1j,1ttatott vi1.et tit nem eteszti. 
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Fautánzatú felületek --------J

MAHAGÓNI CS!HCJZ�V[ 

OIÓ ARIINYfO.'.GY 

Strukturális porlakkok ------------
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