Eforte
Systém okenných proﬁlov

Eforte nastavuje nové vyššie limity pre energeticky účinné proﬁlové systémy: S bežnou oceľovou
výstuhou, stavebnou hĺbkou 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje proﬁl vynikajúce
hodnoty Uf. Vďaka originálnej tepelnej výstuhe z plastu s integrovanými oceľovými vláknami je
možné tepelné hodnoty ešte ďalej zlepšovať. Flexibilne použiteľný proﬁl umožňuje realizáciu
stavebných požiadaviek akéhokoľvek typu: od štandardu pasívneho domu až po realizáciu okien
nadštandardných rozmerov vďaka aplikácii tzv. „lepených skiel“. A to všetko v širokej palete farieb.
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Eforte
Obr.: 1:1

INOUTIC IC PLUS
Komfort / Bezpečnosť
01 Zasklenie v rozmedzí 20–56 mm vychádza
v ústrety širokej ponuke špeciálnych
tepelno-izolačných a zvukotesných skiel.
02 Dvojpätková zasklievacia lišta podľa DIN
18545: Zvýšená odolnosť proti vlámaniu
03 Silné výstuhy: Stabilná konštrukcia okna /
veľkorozmerová komora pre prídavné
izolačné opatrenia
04 Kovanie: Vysoká funkčnosť a životnosť /
upevnenie pomocou troch stien a prídavných
kanálov pre zaskrutkovanie
05 Drážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou
13 mm: Možnosť vybavenia na bezpečnostné
okno s vyššou odolnosťou proti vlámaniu

PROFILY INOUTIC SPĹŇAJÚ VŠETKY PREDPISY TÝKAJÚCE
SA KVALITY A TESTOVANIA. SPOLOČNOSŤ INOUTIC JE
ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY PRE
"RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN", KTORÁ POD
MENOM REWINDO GMBH ZASTUPUJE NEMECKÝCH
VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.

Obr.: 1:2,5
Nové: Stabilná tepelná výstuha
s integrovanými oceľovými vláknami

INOUTIC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita
06 Nové prídavné tesnenie v zasklievacej
polodrážke a tri celoobvodové tesnenia:
Maximálna tepelná izolácia / tesnosť voči
vetru a prudkému dažďu
07 Výška polodrážky pre sklo 25 mm: Tá najlepšia
tepelná izolácia / zníženie možnosti
tvorby kondenzátu
08 Šesťkomorová technológia: Výborná tepelná
izolácia pri použití oceľovej výstuhy /
hodnota Uf = 0,95 W/m²K
09 Otvory pre príchytky, odvod vody a ventilácia
cez predkomory: Ochrana proti vlhkosti
a korózii v oblasti komôr určených pre výstuhu
10 Stavebná hĺbka 84 mm: Vysoká tepelná
izolácia pre úsporu nákladov na vykurovanie
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INOUTIC DESIGN PLUS
Farba / Tvar
11 Elegantný proﬁl s nízkou pohľadovou výškou
120 mm a skosením 20°:
Dobré odvádzanie vody / harmonický dizajn.
12 Lepené spoje väčších frakcií: Možnosť
aplikácie lepených skiel umožňujúcich
realizáciu nadštandardných rozmerov až do
výšky 2,60 m / optimalizovaná skrutná tuhosť
13 Odkvapnica: Integrované upevnenie proﬁlu
falošného stĺpika
14 Dizajnové možnosti: Veľký výber dekorov
a farieb / dostupný univerzálny dekor, dekor
so vzhľadom dreva, s perličkovou štruktúrou,
s metalickým povrchom alebo s farebným
nástrekom decoroc
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