INDOORTECH
MORE THAN QUALITY

ALUMÍNIUM RENDSZEREK

Túlszárnyal mindent
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MASTERLINE 8
Ablakrendszer

MASTERLINE 8
A MasterLine 8 egy egyedi ablakrendszer, amely számtalan dizájnlehetőséget kombinál az osztályában első
helyen álló teljesítménnyel és gyártási sebességgel. Az
innovatív ablakmegoldások új generációja tükrözi a
napfény maximalizálására törekvő aktuális építészeti trendet, ugyanakkor kiváló szigetelési szintet biztosít.
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MASTERLINE 8
Ajtórendszer

MASTERLINE 8
A MasterLine 8 termékcsalád magas fokú szigeteléssel ellátott, robusztus síkajtók széles választékát kínálja,
amelyek megfelelnek a biztonsággal, a hőszigeteléssel és a stabilitással kapcsolatban támasztott modern
követelményeknek, és nagyméretű bejárati ajtók létrehozását teszik lehetővé. A MasterLine ajtók befelé és kifelé nyíló, üveges vagy paneles változatban
kaphatóak, valamint elforduló kivitelben is választhatók. A rendszer passzívház tanúsítvánnyal rendelkezik.
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HI-FINITY
Toló rendszer

HI-FINITY
Különösen városi környezetben érvényesülnek jól a Reynaers Hi-Finity ultravékony kialakítású tolóajtói, melyek
hatalmas, átlátszó ajtó- és ablakfelületeikkel légies, dekoratív, elegáns megjelenést nyújtanak, így a kívülről
érkező tekintet zökkenőmentesen pillanthat be az épületbe. Hatékonyan, látható térelválasztás nélkül egyesíti a városi és a szabadtéri életérzést, miközben teljes
tudatában maradunk annak, hogy modern belvárosi
épülettervezést látunk. A vékony profilok oldalsó elemei
alig láthatók, mégis rendkívül erőssé és tartóssá teszik
a tolóajtórendszert. Az alumíniumprofilokat az üvegezett felületekkel összekötő innovatív ragasztási technika lehetővé teszi, hogy a nagy üvegpanelek akár 500
kg súlyt is elbírjanak. Bár a nagy üvegfelületek eleve jó
hőteljesítményt, meleget és kellemes érzetet nyújtanak,
a Hi-Finity duplán és triplán üvegezett változatokban is
kapható, így még előnyösebb megoldást kínál a hőszigetelésre. Ezt még tovább fokozza a rendszer légtömörsége. A különböző tömítőelemek szilárd védelmet biztosítanak a légbeáramlás ellen. Az üvegtáblák közötti
csatlakozást ellátó elemek a Reynaers által szabadalmaztatott, állítható profilokból állnak, amelyek tökéle-
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tes illeszkedést biztosítanak a teljes légtömörséghez.
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MASTER PATIO
Toló rendszer

MASTER PATIO
Számtalan kombináció a Masterline 8-al, a kiváló hőszigeteléssel, a jobb kényelem és a letisztult kialakítás révén a MasterPatio a következő szintű csúszórendszerré
válik. Egy rendszer minden alkalmazáshoz, a városközpontoktól a tengerparti helyszínekig. A csúcsteljesítmények és az ablaknyitási típusok széles választéka.
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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 alkalmazottaink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyártáson 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 minőséget, 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 választékát 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 folyamataiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létrehozásában.
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 alkalmazottak. 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 kitartást. 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.
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