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holz therm® 70
Standard nyílászáró termékcsalád
A holz therm® 70 Standard nyílászáró termékcsalád a Hungary-Holz Kft. klasszikus, széles körben
keresett terméke. Ajánljuk mindazoknak, akik a hagyományos és letisztult formán túl, a tartósságot és
a kiváló minőség/ár arányt is szempontként kezelik a nyílászáró kiválasztásakor mind új, mind
felújítandó épületek esetében. A holz therm® 70 Standard nyílászárók jó zaj-és hővédelemmel
rendelkeznek, köszönhetően a minőségi fa alapanyagok és a kétrétegű, 24 mm vastagságú, hőszigetelt
üveg alkalmazásának. A holz therm® 70 Standard nyílászárók tulajdonságaiból adódóan a jelentős
energia megtakarítás mellett képviselik a magas minőségi és esztétikai tulajdonságokat megfizethető
áron.
A felhasznált vasalatok tekintetében minden termékünket hibásműködés-gátlóval (bukó-nyíló
ablakok és erkélyajtók esetén a vasalat kiegészítő opciója, mely megakadályozza a vasalat helytelen
pozícióba való állását) és résszellőztetési funkcióval látjuk el (bukó-nyíló ablakok és erkélyajtók
esetén a vasalat kiegészítő opciója, mely a normál bukó funkción kívül lehetővé tesz egy kb. 5 mm-es
szárny buktatást is, ezzel biztosítva a folyamatos légcserét a magasabb nedvesség tartalmú lakásokban)
A nyílászárók mérnöki pontosságú záródását a biztonságos rendszermegoldású vasalatok és a
gumitömítések biztosítják.
A 4 rétegben alkalmazott felületkezeléssel a nyílászárók felújítási intervalluma egy évtizedre tehető.
Az első három fázisban mártjuk a nyílászárókat (1) szállekötőbe- alkatrészekben kerül a felületre,
gombásodás (kékülés) megakadályozására és homogenizálás elősegítésére-, (2) pácba- nyílászáró
alapszínt kap- (3) töltő alapozóba- esetleges felületi egyenetlenségek kitöltésére szolgál és fokozza a
lakk tapadását a felülethez. Negyedik fázisként magasan pigmentált (4) lakkal szórjuk meg a
termékeket, a végleges szín és az UV védelem biztosítása érdekében.
Az elegáns és minden igényt kielégítő színskálánkon túl, a RAL színkártya bármelyik színét életre
keltjük nyílászáróin.
Cégünk a környezettudatos gazdálkodást tartja szem előtt, ezért csak vizes bázisú, környezetbarát
festékeket használunk.
TERMÉKJELLEMZŐK
-

I. osztályú, minőségi alapanyag – hossztoldott vagy toldásmentes (hossztoldott alapanyag
esetén garantáljuk a minimum 50 cm-es toldásokat, az általánosságban elterjedt 10-12 cm-es
toldásokkal szemben)
időjárásálló, eloxált alumínium szárnyperem takaró és szoknyás vízvető
ablakoknál, erkélyajtóknál egysoros gumitömítés (rendelhető két soros gumitömítéssel is)
ROTO hibásműködés- gátlóval és résszellőztetővel ellátott vasalat
Bejárati ajtók esetében MABISZ minősítésű, több ponton záródó vasalat, kiemelésgátlóval
(bejárati ajtónál alapesetben dupla soros gumitömítés)
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Hoppe Tokyo kilincs
Két rétegű, hőszigetelt üveg (4-16 ar-4 Low-E)

OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK
• Különféle üvegezés lsd. termékek
• Különféle kilincs
lsd. termékek
• Távnyitó bukó ablak esetén
Olyan ablakokra, melyek magasan vagy nem hozzáférhető helyen vannak beépítve és nyitásukhoz a
kilincs nem elérhető.
zsinóros
rudazatos
bowdenes
motoros
• Ablakdeszka
Fából készült belső könyöklő, nyílászáróval azonos színben.
• Külső párkány
Külső könyöklő, meghatározott szélességi méretben, szinterezett/eloxált alumíniumból.
• Üveg közti álosztó
Hőszigetelt üvegszerkezet közé kerülő alumínium díszléc, különböző színekben.
• Ragasztott faosztó
A szárnyak külső és belső felére ragasztott díszítő jellegű osztás. A hőszigetelt üveg közé osztó kerül,
mely a nyílászáró szárnyon olyan hatást kelt, mintha az több üvegmezőből állna. A díszléc 25-30 mm
széles és a nyílászáróval azonos színű.
• Valódi osztó
Szárnyba kerülő osztás. Az így kialakított szárnyak több mezőt alkotnak. A valós osztás minimális
szélessége 60 mm, színe természetesen megegyezik a nyílászáró színével.
ÉRTÉKEK
-

üveg hőátbocsátási tényező
hangszigetelés

Ug= 1,1 W/m2K
Rw= 38 dB

