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Itt a hőszigetelt

zsalugáter!
A hőszigetelt zsalugáter az eredi zsalugáternek, mint árnyékoló
terméknek az energetikai továbbfejlesztett változata. A fejlesztésnél elsődleges szempont volt a termék múlt kort idéző
hangulatának modern, a mai igényeket kielégítő köntösbe
bújtatása.

Miért jó a
hőszigetelt
zsalugáter?
Mert a hőszigetelési tényezőjének jobb értéke
rásegít a lakás ablaküvegen történő hőveszteségének javításában.
Mert szoláris energia szabályozására és hőszigetelésre egyszerre alkalmas.
Mert dupla gumiszigeteléssel ellátott tokozata
és nyílói, valamint lamellarendszere javítja a
lakás hő- és hangszigetelését.
Mert gumiszigetelése és megfelelő vízelvezetésének köszönhetően a csapadék ellen nagymértékben védi a nyílászárót.
Mert biztonságtechnikai szempontból egy teljesen zárható termék.
Mert szépséget, dekoratív megjelenést, lakáshoz illő modern és klasszikus stílust képvisel,
exkluzív, és a természetességhez ragaszkodó,
ugyanakkor megfelelő hőszigetelést kérő ügyfelek igényeit is kielégíti.
Mert műemléki és modern típusú épületek esetében is a jelleget ötvözi a mai elvárt hőszigetelési számadatokkal, igényekkel.
Mert jelenlétével növeli az épület értékét és energiabesorolási osztályát.

A hőszigetelt zsalugáterek gyártója és forgalmazója:
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Miért jó

a hőszigetelt zsalugáter?
■■ Mert a hőszigetelési tényezőjének jobb

értéke rásegít a lakás ablaküvegen történő
hőveszteségének javításában.

■■ Mert szoláris energia szabályozására és

hőszigetelésre egyszerre alkalmas.

■■ Mert dupla gumiszigeteléssel

ellátott tokozata és nyílói, valamint
lamellarendszere javítja a lakás hő- és
hangszigetelését.

■■ Mert gumiszigetelése és megfelelő

vízelvezetésének köszönhetően a
csapadék ellen nagymértékben védi a
nyílászárót.

■■ Mert biztonságtechnikai szempontból egy

teljesen zárható termék.

■■ Mert szépséget, dekoratív megjelenést,

lakáshoz illő modern és klasszikus stílust
képvisel, exkluzív, és a természetességhez
ragaszkodó, ugyanakkor megfelelő
hőszigetelést kérő ügyfelek igényeit is
kielégíti.

■■ Mert műemléki és modern típusú

épületek esetében is a jelleget ötvözi a
mai elvárt hőszigetelési számadatokkal,
igényekkel.

■■ Mert jelenlétével növeli az épület értékét

és energiabesorolási osztályát.

VASALAT RENDSZER
Pánt és
sarokvas
rendszer

Lamella
mozgató
rendszer

Mozgató
rendszer

Gumiszigetelés

a tökéletes szigetelés
érdekében
Profilozott levél
záródás

Gumiszigetelés
a nyílóba

Gumiszigetelés
a lamellákba

Kávarendszerű
tokozat kialakítása

A tökéletes felületkezelés
szakértője
Renner felületkezelő anyagok

Vastaglazúr rendszer
FELÜLETKEZELÉS 3 RÉTEGBEN

1. RÉTEG:
1

IMPREGNÁLÁS
2. RÉTEG:

2

KÖZBENSŐ (TÖLTŐ) IMPREGNÁLÁS
3. RÉTEG:

3

FEDŐ (ZÁRÓ) FELÜLET FELVITELE

VASTAGLAZÚR SZÍNEK:

RAL rendszer
FELÜLETKEZELÉS 3 RÉTEGBEN
1. RÉTEG:
1

IZOLÁLÁS
2. RÉTEG:

2

KÖZBENSŐ (TÖLTŐ) ALAPOZÁS
3. RÉTEG:

3

SZÍNES (RAL) FEDŐ RÉTEG

Választható
RAL színek
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