
Homlokzatok, burkoló falak 
Az SFB 4150, 5050 SG, 4060 rendszerek optimális megoldOsokat aciiiak, a konstrukcioa kovo1oinOnyekti Os a 
tervezési koncepcióktál fuggOen. 
Szerkezetük oszlopos Os retoszolt, dronázs ventiilOciOs rendszerroL A profilok szOlessOge 50 vagy 60 mm, 
mOlysége 35-tOl 180 mm-ig terjed. A profilok m(ianyag IapolOssal S7igeteltek, a kereiprotilok lehetOvé tesik, egy-
rOtecjO, vagy kOt- és h6romr6tegCj komhiriált sikuvegek beépitését. A hornlokzatokhoz ajtók és nyithatO ablakok 
csatlakoztathatók. 

• Thermo 50, SFB 4150- keskeny és szilárd protilokból épItettrendszer, amely nagyon jO hOszigetelOseveltO-  
nik ki - 1. anyagcsoport. POt101agos elemekként T és I profilok is kaphatOk. 

• Thermo 50, SFB 5050 System Glazing - kvOzi - szerkezoti hornlokzat, a7 OvegezOs keskeny szerelO lOceivel 
• SF8 4060 - szilOrd Os stabil profilO, OtépltOsekre szOnt rendszer (elem homlokzat). 
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Uvegtetók 
Az SF8 5050 és 5060 rendszerek kOtfokozatO tOmitOsOek, amely nyomOskiegyenlItOst Os jo lIo:/i(Jeiolesl 
sIt. A kOlsO tOmités vizhatlansagot biztosit. a kaszkOd drenOzs ventillációs csatornOk kiegyetilitik a nyomOst, a 
holsO tOmItOs fern eroszti at a lovogOt, a vizot Os perOt, do biztositja az épuleten kIvüli és a heltOri nyornas ku 
lonhsOgOnek OtvitelOt is, A prnfilok s7élessOge 50 vagy 60 mm, a keretprofil kOtrOtoqO kombinOlt sIkuveg heOpi-
tOsére alkalmas A vIzszintes, IUggOleges Os dilatOciOs profilok kiilonféle mOlySOçiO kivitelben kaphatók. AjOnla-
tunkban tal -ilhatok szolloztoto 6s fu,,Iments ito tet&ablakok is.  
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Ablakok, ajtók, vitrinek — szigetelt rendszerek 

A Theirno 74 az ablakok, ajiok 'sI; viii inok alIipvnlO /ign!oll in nlszom A ilapynli 0 II i(atadOSi Oriyn/n (a, SF-[3 

1074 TX sámOra a 2.1 és ai 1 anyagcsoport) a 30 mm-es, uvegszal erOSItOSO poliamidbOl késUlt lerrnikus Ia-
polo betOteknek, valarnini a hahosItott EPDM anyagO Oveglap mellelli lOmitOsnek kOs,önhelO A rendszer jellem-
zOi: a profilok szirnmelrikus alakja, rnOlysOge 74 mm, az uvegezOs lapos tOrnitései. Keretprofilok, melyek a két-
Os hOromrétegO Osszetett Uvegek szerelést teszik lehetOvé. 

• SFB 1074 - ablakok - nyithatók kitelé, betelé, blokk ablakok, balkorii Os terasz ajtók. 
• SFB 2074 -- ajtOk - nyithatók kifelé, befelO, ujjcsipés elleni vOdelemmel, betOrOsbiztosak, golyOOtlOk, tOzállOk. 
• SFB 3074 - vitrinek. 

Az SFB 1105 a ldfelO nyithatO, vizszintes forgOstengelyO ablakok rermdszere. Az ahlakszOrnyak mélysOge 105 mm, 
poliarnid termikus lapolOssal szigetelt rejtett szerelvOnyek, melyek lehetOvé teszik a szárny 180-oselforditOsOt. 
A gyrmirnekok szOi'nOra blokOddal van folszerelvc. 

Ablakok, ajtók, vitrinek — szigetelés nélküli rendszerek 

A lerrriiloi'n OiiinlOs illIlkuli profilokori alaprilO rcricla/orik luleg bolso s,orkczc,ti (Inmckkcni a iiiajiai piaCon 50k 
eves lelenl6tulk sorAn bi70ny4ott6k alkalmassOgi.rkat A profilok mOlysOgo megfciciOen 50 vagy 60 mm. A keret-
protilok lehetOvO tes,ik egys/eres, tOhbrOtegO kombinCit sIkUvecjek vagy kitOltO olomok beOpitOsOl. Az ajtOprof i-
ok lehetOvé teszik keskeny vagy szOles zOrak beszerelOsOt is. Az ajtók kivilele,hetOk az ujjak hocsipOsOt meg-
akadOlyozO hOtsO peremmel is. 

• SF8 1050 - ablakok 
• SFB 2050 - ajtOk - nyithatók kitelé, betelO, lerigO ajtOk, fUstzáró ajtók. 
• SFB 2060 - ajtOk -- a rendszer kivételesen stahit és sziiOrd profilokon alapul, betorésbiztos, golyá011O, t0z6116 

ajtOk. 
• SF8 3050 - vitrinek - standard tOz011á kivitelben. 
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