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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
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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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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.
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