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4 5

SOFTLINE 76
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

24-44mm 76mm 5 Roto0,6 W/m2k egyedi

  

SOFTLINE 76

A Softline 76 profilcsalád a Veka legújabb fejleszté-
sű „A” kategóriás, középtömítéses rendszere. Minden 
egyes főprofilja kizárólag RAL-A minősítésű, azaz mini-
mum 3 mm-es falvastagságú ! A Softline 76 nyílászáró 
család létrehozása során elsősorban a kedvező ár/ér-
ték arány volt fókuszban. Fontos volt ezen kívül, hogy a 
profil alkalmas legyen korszerű háromrétegű hőszigete-
lő üvegezés fogadására. Uw=0.87 W/m2K (1230x1480m 
méretű ablak 0.6-os melegperemes üvegezéssel)
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6 7

SOFTLINE 82
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

44-48mm 82mm 7 Roto0,5 W/m2k egyedi

SOFTLINE 82

A Softline 82 profilcsalád a Veka új fejlesztésű „A” kategóri-
ás, középtömítéses rendszere. Minden egyes főprofilja kizáró-
lag RAL-A minősítésű, azaz minimum 3 mm-es falvastagságú! 
Minden más rendszernél komplexebb megoldásokkal, hi-
ánytalan profilválasztékkal. A 82 mm beépítési mélység mel-
lett, 7 légkamrát alakítottak ki. A középső extra gumitömítés 
hozzájárul a megnövelt légzáráshoz és hangszigeteléshez.
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8 9

ALPHALINE 90
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

44-48mm 90mm 6 Roto0,5 W/m2k egyedi

ALPHALINE 90

Az Alphaline 90 nyílászárócsalád a piacon évek óta egye-
dülálló Veka Alphaline 90 MD profilból készül. Valódi PVC víz-
gátas, 6 légkamrás, 90 mm-es beépítési mélységű nyílászá-
ró, mely nagyon magasra emelte a mércét. A háromszoros 
gumitömítés, a középen végigfutó vízgát, a 48 mm-es üveg 
befogadására alkalmas profil, egyedi formaterve mellett 
páratlan statikai és hőszigetelő képességekkel rendelkezik.
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10 11

SOTLINE 76
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

24-44mm 76mm 5 Roto DS0,6 W/m2k egyedi

SOFTLINE 76

76 MD profilból gyártott, középtömítéses, 5 légkamrás, 
76 mm-es beépítési mélységű PVC bejárati ajtó, ideá-
lis választás lehet mindazoknak, akik megbízható minő-
ségű, kedvező ár-érték arányú technológiát keresnek, le-
gyen szó akár új építésű házról, akár lakásfelújításról. Az 
profil 44 mm-es üveg vagy panel befogadására alkalmas.
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12 13

SOFTLINE 82
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

44-48mm 82mm 7 Roto DS0,5 W/m2k egyedi

SOFTLINE 82

82 MD profilból gyártott, középtömítéses, 7 légkamrás tok 
– 5 légkamrás szárny, 82 mm-es beépítési mélységű be-
járati ajtó, mely ideális választás lehet mindazoknak, akik 
a legújabb fejlesztésű, legkorszerűbb technológiát kere-
sik. A háromszoros gumitömítés, a megnövelt üvegezé-
si mélység és a 48 mm-es panel vagy üveg befogadásá-
ra alkalmas profil kiemelkedő hőszigetelést eredményez.
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14 15

HST SOFTLINE
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -érték Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

48mm 194mm Roto0,5 W/m2k egyedi

HST SOFTLINE

Az emelő toló ajtó rendszer az átgondolt profilgeometri-
ának és a modern 3 rétegű hőszigetelő üvegezésnek kö-
szönhetően a legújabb nyílászáró konstrukciók szintjével ösz-
szhangban a legjobb hőszigetelési értékeket biztosítja. Így 
Ön nem kényszerül a hőszigetelés és a nagyfelületű abla-
kok közötti választásra. A kiváló Uf = 1.4W/(m2K) tok érték, 
a magas szigetelési értékhez tervezett beépítési mélység és 
stabilitás a legjobb hőszigetelési tulajdonságokat biztosítja.
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Passzívházban otthon
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18 19

STREAMLINE 76
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

24-40mm 76mm 5 Maco MM0,9 W/m2k
89 € 

32 990 Ft 

STREAMLINE 76

A nyílászáró egy épület szembetűnő része, ezért a minő-
ség és a dizájn kombinációjának a gondos kiválasztása 
különösen fontos. Ezen termékünk, az egyszerű fehér színé-
vel is különleges megjelenést tud nyújtani esztétikus kidol-
gozásának és ragyogóan hófehér színének köszönhetően.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  18 19



20 21

BLUEVOLUTION 82
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

36-48mm 82mm 6 Maco MM0,73 W/m2k
112 € 

41 490 Ft 

BLUEVOLUTION 82

A BluEvolution 82 mm beépítési mélységű rendszer a 
jövő rendszereihez tartozik. Kiemelkedő energiatakaré-
kosság és a legmagasabb szintnek megfelelő innova-
tív tömítéstechnika jellemzi, ami ideálissá teszi passszív 
házakhoz. Az optimalizált tok- és szárnyszerkezet, a peremil-
lesztés továbbfejlesztett hőszigetelése és a háromrétegű 
hőszigetelt üvegezés jelentősen csökkenti a hőveszteséget.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 3 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  20 21
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BLUEVOLUTION 92
Ablakrendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

48-61mm 92mm 6 Maco MM0,71 W/m2k
119 € 

44 030Ft 

BLUEVOLUTION 92

A BluEvolution 92 igazán jövőbe tekintő paraméterei és 
tökéletesen megtervezett forma és technikai megvaló-
sítása révén nem kell tartani attól, hogy 5-6 év múlva el-
avult, vagy ép csak a közép kategóriában lévő ablakok 
szintjét fogja tudni. A német precizitás természetesen a 
gyártásra is kiterjed, így ezt a profilt is mint a kisebbik test-
vérét a méltán közkedvelt StreamLine 76 -ot is a legmo-
dernebb gyártástechnológiák alkalmazása révén készítik.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 3 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  22 23



24 25

BLUEVOLUTION 82
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Vasalat Indulóár
mélység(mm-ig)

6 Maco36-48mm 82mm 0,73 W/m2k
426 € 

157 620Ft 

BLUEVOLUTION 82

A funkció és a design tökéletes egysége. Mivel az em-
ber belép az otthonába, a bejárati ajtó fontos első be-
nyomást kelt személyes stílusáról, karakteréről és íz-
léséről. Mivel a ház funkcionális, de mindenekelőtt 
dekoratív és ezért nagyon személyes eleme, a bejára-
ti ajtónak meg kell felelnie a szigorúbb követelmények-
nek mind a funkció, mind a formatervezés szempontjá-
ból. Ellenállnia kell a szélsőséges időjárási viszonyoknak.

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 3 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  24 25
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EVOLUTION DRIVE SF
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -érték Indulóár
mélység(mm-ig)

28mm 76mm 1,2 W/m2k egyedi ár

EVOLUTION DRIVE SF

Az EvolutionDrive SF rendszer mindenekelőtt az uni-
verzális felhasználás kiválósága. Segítségével ab-
lakokat és tolóajtókat készíthet. A beépítési mélysé-
ge 76 mm - ugyanaz, mint a Streamline 76 rendszer 
esetében, amelynek köszönhetően kompatibilis a Stream-
line összes profiljával. Maximális üvegezhetősége 28 mm. 
Ez lehetővé teszi a megfelelő védelmet az időjárási vi-
szonyok ellen, és garantálja a természetes fény elérését.
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EVOLUTION DRIVE HST
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -érték Indulóár
mélység(mm-ig)

52mm 194mm 0,64 W/m2k
1524 € 

563 880 Ft 

EVOLUTION DRIVE HST

Egy lépcsőzetes merevítési koncepció képezi az alap-
ját az optimális stabilitásnak és lehetővé teszi a statika-
ilag kiegyensúlyozott szerkezet kialakítását nagy ab-
laktáblákkal. A rendszer optimalizált szigetelősíkjainak 
köszönhetően nagyon hatékony a hőszigetelés, különösen a 
középső részen – így a hideg marad ott, ahol a helye van.

Az indulóár 4000x2000mm méretben, fehér színben értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  28 29
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Milliók választották
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IDEAL 4000
Ablak rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Biztonság Indulóár
mélység(mm-ig)

41mm 70mm RC20,76 W/m2k5
88 € 

32 590 Ft 

IDEAL 4000

IDEAL 4000® 70mm beépítési mélység. Milliószorosan al-
kalmazva, ez a rendszer jól bevált stabilitásával, valamint 
sokszínűségével tűnik ki. Az IDEAL 4000-nél is alkalmazható 
a ragasztástechnológia: a ragasztott üveg gondoskodik a 
magasabb fokú betörésvédelemről, és stablilabb is marad.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  32 33



34 35

IDEAL 5000
Ablak rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Biztonság Indulóár
mélység(mm-ig)

42mm 70mm RC30,73 W/m2k5
89 € 

32 990 Ft 

IDEAL 5000

Az aranyközép út, mindenkinek ajánljuk aki magasabb mi-
nőséget akarnak. Középtömítéses műanyag nyílászáró a tö-
kéletes szigetelésért. Akár 3 rétegű üvegezéssel is. Egyenes 
vezetésű tökéletes modern forma világ, az alacsony ener-
giafelhasználású házak műanyag ablak rendszere. Több-
féle színben is. A középtömítéses ablakok a műanyag nyí-
lászárók prémium rendszereiben lelhető fel. Így az Aluplast 
ideal 5000 egyedülálló ebben a kategóriában, hiszen nincs 
még egy olyan 70 mm-es ablak amibe ezt az extrát meg-
találnánk. Az Ideal 5000 kiváló szigetelési tulajdonságai el-
sőosztályú komfortérzetről gondoskodnak. Az Aluplast kiváló 
profilrendszerei kitűnő betörés elleni védelmet és ezzel jóleső 
biztonságérzetet nyújtanak a MACO vasalatok által, míg a 
fokozott szélnyomás, és hanggátlásra képes valódi közép-
tömítéses profil a megfelelő komfort érzetről gondoskodik.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  34 35



36 37

IDEAL 7000
Ablak rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Biztonság Indulóár
mélység(mm-ig)

51mm 85mm RC20,70 W/m2k6
94 € 

34 790 Ft 

IDEAL 7000

Az Ideal 7000 az egyik legjobban alkalmazható műanyag 
nyílászáró, ideális választása lehet a panellakásokba, csa-
ládi házakba és energiatakarékos házakhoz (nem pasz-
szívház) is. Egyenes szárnykidolgozása a modern mini-
malista építészethez alkalmazkodik, míg a 6 légkamrás 
kivitelének és masszív 85 mm-es szerkezetének köszönhe-
tően a korszerű energiatakarékos építészetben is jól alkal-
mazható költséghatékony megoldás. Felhasználási terü-
letének sokoldalúságát jól jellemzi, hogy az Aluplast Ideal 
profilcsalád legfelső kategóriájába tartozó Aluplast ideal 
8000 műanyag bejárati ajtói kivétel nélkül Ideal 7000 rend-
szerből készülnek. Az Aluplast 6 légkamrás műanyag nyílás-
zárója ideális megoldást jelent minden házhoz, legyen szó 
szigetelés előtt álló vagy újonnan épülő családi házakról.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  36 37
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IDEAL 8000
Ablak rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Biztonság Indulóár
mélység(mm-ig)

51mm 85mm RC30,67 W/m2k6
120 € 

44 490 Ft 

IDEAL 8000

Az IDEAL műanyag ablakok csúcsát képező IDEAL 8000 rend-
szerben mindent megtalál ami ahhoz szükséges, hogy háza 
a legmagasabb energiamegtakarítási osztályba kerüljön 
megfizethető áron. A 85 mm vastag beépítési mélység és 6 
légkamrás valódi középtömítés biztosítja Önnek az ideális hő, 
hang védelmet. A biztonságáról a MACO fokozott biztonsági 
vasalata gondoskodik. Az Ideal 8000 műanyag ablakok nem 
csak a megszokott fehér és Renolit fóliás kivitelekben vásá-
rolhatóak meg, de elérhető az Aluplast által fejlesztett ALUS-
KIN változat is. Ennek köszönhetően a műanyag ablak külső 
oldalára egy 2 mm vastag alumínium borítást teszünk, ez-
zel egyedi megjelenést biztosítva a műanyag nyílászárónak.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 3 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  38 39



40 41

IDEAL 70
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Biztonság Indulóár
mélység(mm-ig)

RC241mm 70mm 5 0,82 W/m2k*
321 € 

118 770 Ft 

IDEAL 70

A bejárati ajtó házunk névjegykártyája, ezért jól kell illenie 
az épület architektúrájához és dizájnjához, egyúttal azon-
ban nagyon jó hőszigetelést is biztosítania kell. Ezért na-
gyon fontos a megfelelő rendszer kiválasztása. Az aluplast 
számtalan kivitelt kínál, amelyek mind kompatibilisek az 
ablakrendszerekkel és a speciális hőszigetelési követelmé-
nyeknek is megfelelnek. Alumínium takaróhéj vagy de-
kor: optikailag is kielégít minden igényt. A termikusan osz-
tott küszöbbel és egy speciális acéllal kiváló hőszigetelés 
és nagyon jó statikai értékek érhetőek el. Az aluplast be-
járati ajtórendszerek kiváló minőséget és hosszú élettarta-
mot nyújtanak – kitűnő védelem a hívatlan vendégek ellen.

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  40 41
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IDEAL 85
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Biztonság Indulóár
mélység(mm-ig)

RC251mm 85mm 6 0,74 W/m2k
462 € 

170 940 Ft 

IDEAL 85

A bejárati ajtó házunk névjegykártyája, ezért jól kell illenie 
az épület architektúrájához és dizájnjához, egyúttal azon-
ban nagyon jó hőszigetelést is biztosítania kell. Ezért na-
gyon fontos a megfelelő rendszer kiválasztása. Az aluplast 
számtalan kivitelt kínál, amelyek mind kompatibilisek az 
ablakrendszerekkel és a speciális hőszigetelési követelmé-
nyeknek is megfelelnek. Alumínium takaróhéj vagy de-
kor: optikailag is kielégít minden igényt. A termikusan osz-
tott küszöbbel és egy speciális acéllal kiváló hőszigetelés 
és nagyon jó statikai értékek érhetőek el. Az aluplast be-
járati ajtórendszerek kiváló minőséget és hosszú élettarta-
mot nyújtanak – kitűnő védelem a hívatlan vendégek ellen.

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  42 43
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MULTI SLIDE
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -érték Indulóármélység(mm-ig)

4-32mm 80mm 1,6 W/m2k
688 € 

254 560 Ft 

MULTI SLIDE

Az aluplast tolóablakrendszerei kezeskednek a fény-
nyel elárasztott szobákért. Kifejezetten a Földkö-
zi-tenger térségébe és déli országokba fejlesztették ki 
őket és kiválóan teljesítik az országtipikus igényeket. 

Az indulóár 2500x2000mm méretben, fehér színben értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  44 45



46 47

SMART SLIDE
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -érték Indulóármélység(mm-ig)

42mm 140mm 0,99 W/m2k
932 € 

344 840 Ft 

SMART SLIDE

A nagy üvegfelületeknek komoly trendje van napja-
inkban. Ide tartoznak a nagyvonalúan méretezett to-
lóajtók is, melyek a lakóteret a kertre nyitják. Töb-
bé ez sem jelent kihívást, mivel az új generációs Smart 
Slide tolóajtók a nagy üvegfelületek és a magas szintű 
működési komfort tökéletes összhangját teremtik meg.

Az indulóár 2500x2000mm méretben, fehér színben értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  46 47
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MONO SLIDE
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési Indulóármélység(mm-ig)

18mm 60mm egyedi

MONO SLIDE

Egyedülálló tolóablakmegoldás fix és mozgatható részek-
kel. Cserélhető tömítések. A standardizált 60 mm tokrend-
szernek köszönhetően sokféle tartozék kapható. Integ-
rált PVC-középzárás: tökéletes tömítettség. Felülvilágító 
ablakok és különféle ablakkombinációk is megvalósíthatóak.
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HST 85
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -érték Indulóármélység(mm-ig)

20-51mm 197mm 0,76 W/m2k
1803 € 

667 110 Ft 

HST 85

Magas szintű hőtani tulajdonságokkal rendelke-
ző emelő-toló ajtórendszer. Lehetővé teszi nagy mé-
retű üvegfelületek létrehozását a legjobb hőszi-
getelési paraméterek megőrzésével. Háromféle 
változatban kapható rendszer: Basic, Standard és Premium.

Az indulóár 4000x2000mm méretben, fehér színben értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  50 51
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FOLDING
Toló rendszer

41mm 70mm RC20,76 W/m2k5 egyedi

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Biztonság Indulóármélység(mm-ig)

FOLDING

Érdekes módja annak, hogy átjárót biztosítson a kertjéhez, 
teraszához vagy erkélyéhez. Összecsukható rendszere-
ink nagyon egyszerűen használhatók, ugyanakkor egye-
di díszítőelemként működnek. Sokféle színben kapható.
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DECCO 71
Ablak rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Tömítés Indulóár
mélység(mm-ig)

14-44mm 70mm 20,86 W/m2k6
83 € 

30 710 Ft 

DECCO 71

A Decco 71 profilrendszer kiváló minőségű és ragyogó-
an fehér PVC-ből készült, pontosan megtervezett profi-
lok nagyszerű hőtechnikai tulajdonságokkal bírnak. A 
tágas légkamrák lehetővé teszik a profil nagyobb stabili-
tását elősegítő merevítések alkalmazását. Minden ügyfél-
nek ajánljuk, aki értékeli a modern dizájnt és eleganciát.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  56 57
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DECCO 82
Ablak rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Tömítés Indulóár
mélység(mm-ig)

23-54,8mm 81mm 20,76 W/m2k6
92 € 

34 090 Ft 

DECCO 82

A Decco 82 profilrendszer a nyílászárók legújabb trend-
jeit követve korszerű, esztétikus és egyedi külsőt nyújt az 
ablakoknak. Univerzális és sokoldalú tulajdonságainak kö-
szönhetően számtalan ablaküveg-típussal alkalmazható: 
a standard típusú ablaküvegtől akár a négyrétegű vastag 
ablaküvegig; az általános hőszigetelő üvegtől kezdve a 
különleges szerkezetű hangszigetelő és biztonsági üvegig. 

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  58 59
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DECCO 83
Ablak rendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Tömítés Indulóár
mélység(mm-ig)

23-54,8mm 81mm 30,59 W/m2k7 94 € 
34 790 Ft 

DECCO 83

A Decco 83 profil extremális termikus paraméte-
rekkel rendelkezik. A harmadik tömítésnek és a szé-
les, meleg keretű ablaküveg paketteknek kö-
szönhetően ez a profil párját ritkítja a piacon.

Az indulóár 1000x1000mm, fehér, 2 rétegű, bukó-nyíló ablakban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  60 61
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DECCO 71
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Tömítés Indulóár
mélység(mm-ig)

14-44mm 70mm 2> 1,0 W/m2k6
313 € 

115 810 Ft 

DECCO 71

A Decco 71 profilrendszer kiváló minőségű és ragyogó-
an fehér PVC-ből készült, pontosan megtervezett profi-
lok nagyszerű hőtechnikai tulajdonságokkal bírnak. A 
tágas légkamrák lehetővé teszik a profil nagyobb stabili-
tását elősegítő merevítések alkalmazását. Minden ügyfél-
nek ajánljuk, aki értékeli a modern dizájnt és eleganciát.

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  62 63
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DECCO 82
Ajtórendszer

Üveg/panel Beépítési UW -értékLégkamrák Tömítés Indulóár
mélység(mm-ig)

23-54,8mm 81mm 3> 1,0 W/m2k6 329 € 
121 730 Ft 

DECCO 82

A Decco 82 profilrendszer a nyílászárók legújabb trend-
jeit követve korszerű, esztétikus és egyedi külsőt nyújt az 
ablakoknak. Univerzális és sokoldalú tulajdonságainak kö-
szönhetően számtalan ablaküveg-típussal alkalmazható: 
a standard típusú ablaküvegtől akár a négyrétegű vastag 
ablaküvegig; az általános hőszigetelő üvegtől kezdve a 
különleges szerkezetű hangszigetelő és biztonsági üvegig. 

Az indulóár 1000x2100mm, fehér, 2 rétegű, befelé nyíló ajtóban értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  64 65
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DECCO HST
Toló rendszer

Üveg/panel Beépítési Légkamrák Indulóár
mélység(mm-ig)

51mm 197mm 5
1331 € 

492 470 Ft 

DECCO HST

A Decco HST rendszer maga a kényelem, egyedi belső 
üvegfalak kialakítását teszi lehetővé. A piac legalacso-
nyabb profilja a lehető legtöbb fényt biztosítja és egy-
ben a vízállóságot is garantálja. Az alacsony küszöb le-
hetővé teszi  akadálymentes szerkezetek kialakítását.

Az indulóár 4000x2000mm méretben, fehér színben értendő, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  66 67
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Cégünk nyílászáró rendszerek gyártásával, forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozik. Ebben segít bennünket 
a több éves tapasztalat és a folyamatos fejlesztés. Ami megkülönböztet bennünket a versenyképes gyártóktól az a 
képesség, hogy az ajánlatainkat ügyfeleink elvárásaihoz, valamint a változó trendekhez igazítjuk

      Több mint minőség

Az Indoortech® s.r.o. termékei technológiailag fejlett anyagokból, modern gyártási folyamatokból és alkalmazotta-
ink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyár-
táson át az összeszerelésig. Beszállítóink is osztják a minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségünket. 
Minősített csapatunk sok éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, amely jelentős hatással van termékeink magas 
minőségére. Tapasztalt technikusaink még a legbonyolultabb kérdésekkel is megbirkóznak. Garantáljuk a minősé-
get, amellyel ablakaink megfelelnek a laboratóriumi vizsgálatok legszigorúbb előírásainak is. Küldetésünk az, hogy 
ügyfeleinknek elégedettséget nyújtsunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó üzleti kapcsolatok alapja a nyílt kommunikáció. Ügyfeleink kommunikálhatnak 
a képesített tanácsadók többnyelvű csapatával és a regionális ügyfélszolgálati tanácsadókkal. (magyar, szlovák, 
angol, francia, német). Minden megkeresést, tervezést vagy megrendelést külön-külön szakmailag és műszaki 
tartalmilag ellenőrzünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb minőségi összetevőket alkalmazzuk.
A neves beszállítókkal folytatott partnerségi együttműködésnek köszönhetően sokféle nyílászáró rendszer választé-
kát kínáljuk. A legjobbakkal működünk együtt a legkedvezőbb megoldások biztosítása érdekében. Vegye fel velünk 
a kapcsolatot és jelezze számunkra, hogy mire van szüksége a projekt kivitelezéséhez és mi optimális megoldást 
javasolunk az Ön számára.

Munkatársaink elkötelezettségének köszönhetően sikeresen vezetjük be az innovációkat tevékenységeink folyama-
taiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létreho-
zásában.

Figyelembe vesszük:
 • Üzleti partnereink számára a legszélesebb körű, kiváló minőségű terméket és professzionális kiszolgálást nyújtunk

 • Viszonteladóink számára teljes marketing és kommunikációs támogatást adunk

 • Alkalmazottaink számára többirányú fejlődést biztosítunk

 • Termékeink a legfejlettebb technológiákkal készülnek

Úgy gondoljuk a siker kulcselemei a részletekig menő ajánlat, a sok éves szakmai tapasztalat és a képesített al-
kalmazottak. A tökéletességre törekszünk, és ezért fontos számunkra, hogy tovább bővítsük az elégedett ügyfelek 
körét. Gyorsan fejlődünk és elérjük céljainkat, sőt a bennünket inspiráló elv garantálja a hatékonyságot és a ki-
tartást. Fontos számunkra cégünk erőforrásainak folyamatos fejlesztése és ez a stratégia mérhető eredményeket 
hoz. Nem félünk a kihívásoktól, mert az az elv vezérel minket, hogy a legbonyolultabb projektet is sikeresen végre 
lehet hajtani.

INDOORTECH
MORE THAN QUALITY
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