
PRÉMIUM NYÍLÁSZÁRÓ
MEGOLDÁSOK
A TE ABLAKODTÓL



VÁLASSZ KIEMELKEDŐ
MINŐSÉGŰ ABLAK-ÉS AJTÓ-
RENDSZEREINK KÖZÜL!

Akár építkezés előtt állsz, akár régi nyílászáróid 
korszerűsítésén gondolkozol, az általunk 
kínált Rehau és Deceuninck műanyag 
nyílászárók meggyőzőek lesznek számodra.

MIÉRT VÁLASZD EZEKET 
A RENDSZEREKET?

Magyarország legmodernebb 
gyártástechnológiája

Biztos garanciális háttér

Kiváló hő- és zajvédelem

Gyári alapanyagok felhasználása

A profilgyártók 
irányelveinek betartása

Szakértő tanácsadás
Részletes árajánlat
Díjmentes helyszíni felmérés
Szakszerű beépítés
Igény szerint teljes kivitelezés

MIBEN TUDUNK MÉG SEGÍTENI?

Érezhető minőség 
a részletekig  

Nagy inerciaértékű 
acélmerevítések

Meggyőző működési komfort

Minimális beállítási igény



OPTIMUM 71
A BIZTOS ALAP

Az Optimum 71 a felsőbb kategóriás rend-
szereinkkel teljesen azonos gyártástechno-
lógiával és üzemi körülmények között készül, 
ezért azoknak ajánljuk, akik minőségben 
nem szeretnének kompromisszumot kötni, 
ugyanakkor a kedvező árfekvés fontos szem-
pont. Amellet, hogy egyszerű és takarékos, 
kiváló hő-és hangszigeteléssel rendelkezik, 
ezért 2 rétegű üvegezéssel ideális válasz-
tás lakások felújításánál, 3 rétegű üveggel 
pedig régi családi házak korszerűsítéséhez. 
Ugyan ez az alaprendszer is kérhető szá-
mos dekorfóliával, azonban ha ezek már 3 
rétegű üvegezéssel párosulnak, jellemzően 
a nyílászárók ára eléri a felsőbb kategóriás 
rendszerek árát, így elsősorban az Optimum 
71 ablakokat és ajtókat fehér színben ajánljuk.

KINEK AJÁNLJUK?

MILYEN NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTHATÓK 
EBBŐL A RENDSZERBŐL?

DECEUNINCK Arcade 
profilrendszer, Uf=1,2 W/m2k

5 légkamra

Kétszeres gumitömítés

71 mm beépítési mélység

2 rétegű, 24 mm-es alumínium 
távtartós (Ug=1,1 W/m2k) üvegezéssel 
Uw= 1,3 W/m2k hőszigetelési érték

3 rétegű, 36 mm-es alumínium 
távtartós (Ug=0,7 W/m2k)  üvegezéssel 
Uw= 1,1 W/m2k hőszigetelési érték

Maco Multi-Matic vasalatrendszer 1 db 
biztonsági zárfogadóval

Fehér szín esetén is ezüst színű 
kilincsek és vasalattakarók az 
elegánsabb megjelenésért

Igény esetén biztonsági vasalat

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Fix üvegfalak
Bukó-nyíló és bukó ablakok, erkélyajtók
Zárható, átmenő kilincses erkélyajtók
Befelé és kifelé nyíló mellékbejárati
ajtók alumínium küszöbbel
Befelé és kifelé nyíló főbejárati ajtók 
alumínium küszöbbel
Toló-bukó erkélyajtók



ELEGANT 76 MD
A HATÉKONY ELEGANCIA

Az Elegant a  PVC feldolgozásban 82 év 
tapasztalattal rendelkező Deceuninck profil-
gyártó letisztult formavilágú rendszere, ami 
rendkívül vonzó lehet a modern megjelenést 
előtérbe helyezők számára. Ideális 3 rétegű, 
alumínium távtartós üvegezéssel régi családi 
házak felújításához, 3 rétegű, melegperemes 
üvegezéssel pedig új építésű házak terve-
zéséhez. Az Elegant 76 MD ablakok és ajtók 
minden szempontból felveszik a versenyt a 
szélesebb beépítési mélységű profilrend-
szerekkel, szögletes, letisztult formájukkal, 
és a 90 fokban vágott üvegszorító lécek-
kel pedig a megtévesztésig hasonlítanak  
az alumínium nyílászárókhoz.

KINEK AJÁNLJUK?

MILYEN TÍPUSOK GYÁRTHATÓAK 
EBBŐL A RENDSZERBŐL?

DECEUNINCK Elegant 76 MD 
profilrendszer, Uf=0,93 W/m2k

Díjnyertes, minimalista dizájn

6 légkamra

76 mm beépítési mélység

Háromszoros gumitömítés

3 rétegű, 52 mm-es alumínium 
távtartós (Ug=0,5 W/m2k) üvegezéssel 
Uw= 0,83 W/m2k hőszigetelési érték

3 rétegű, 52 mm-es melegperemes 
(Ug=0,5 W/m2k) üvegezéssel Uw= 0,73 
W/m2k hőszigetelési érték

Fehér szín esetén is ezüst színű 
kilincsek és vasalattakarók az 
elegánsabb megjelenésért

Maco Multi-Matic vasalatrendszer 2 db 
biztonsági zárfogadóval

Igény esetén biztonsági
és/vagy rejtett vasalat

Számos dekorfólia választék

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Fix üvegfalak
Bukó-nyíló és bukó ablakok, erkélyajtók
Zárható, átmenő kilincses erkélyajtók
Befelé és kifelé nyíló főbejárati
ajtók alumínium küszöbbel
Toló-bukó erkélyajtók
Emelő-toló erkélyajtók



SYNEGO 80 MD
A JÖVŐBE MUTATÓ ÉRTÉK

A Synego a Rehau felsőkategóriás műanyag 
profilrendszere, ami a kimagasló gyártás-
technológiával kombinálva minden igényt 
kielégítő választás mindenki számára. Az 
ismert márkanév garancia a minőségre. 
Ezt a rendszert 3 rétegű, melegperemes 
üvegezéssel kifejezetten új építésű házak 
tervezéséhez ajánljuk, tökéletes megoldás 
passzívházakhoz is. Az alapáron, szárnyan-
ként 3 db biztonsági zárfogadval és Secustik 
biztonsági kilinccsel már vagyonvédelmi 
szempontból alapvetően az RC1 kategóri-
ába sorolhatóak. A középtömítéses kialakí-
tás, az opcionálisan választható színes fóliák 
vagy AluClip borítás, és az egyedi műszaki 
megoldások együttesen egy technikailag 
és esztétikumban is prémiumkategóriás 
nyílászárórendszert alkotnak.

KINEK AJÁNLJUK?

MILYEN TÍPUSOK GYÁRTHATÓAK 
EBBŐL A RENDSZERBŐL?

REHAU Synego 80 MD 
profilrendszer, Uf=1,0 W/m2k

6 légkamra

Háromszoros gumitömítés

80 mm beépítési mélység

3 rétegű, 48 mm-es melegperemes 
(Ug=0,5 W/m2k) üvegezéssel Uw= 0,76 
W/m2k hőszigetelési érték

Maco Multi-Matic vasalatrendszer 3 db 
biztonsági zárfogadóval

Fehér szín esetén ezüst színű 
Secustik kilincsek és vasalattakarók 
az elegánsabb megjelenésért

Igény esetén biztonsági
és/vagy rejtett vasalat

Számtalan stílus dekorfóliával 
vagy külső AluClip borítással

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Fix üvegfalak
Bukó-nyíló és bukó ablakok, erkélyajtók
Zárható, átmenő kilincses erkélyajtók
Befelé és kifelé nyíló főbejárati
ajtók alumínium küszöbbel
Toló-bukó erkélyajtók
Emelő-toló erkélyajtók
Synego Slide tolóajtók



LEGYEN A TE ABLKOD IS 
A LEGJOBB!

Felújítás vagy építkezés során a megfelelő 
nyílászárók kiválasztása nagyon fontos és 
nehéz feladat. Egy jó minőségű alapanyagok 
felhasználásával elvégzett gondos építőipari 
kivitelezésben is nagy hőveszteségi problémát 
okozhatnak a rosszul megválasztott nyílászárók, 
vagy a nem szakszerű beépítés.

Segítünk, hogy Te ne kerülj ilyen helyzetbe!

Prémium ablak és ajtórendszereink hosszútávon 
gondtalan működését a felkészült kollégáink által 
elvégzett, szakszerű kivitelezés garantálja.

Tegyél minket próbára!

ELÉRHETŐSÉGEK:

06 25 786 110
06 20 287 4400
06 20 770 4400

2400 Dunaújváros, Devecseri utca 6.

NYITVATARTÁS:

H– P :  9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Szo-V:  ZÁRVA

Vedd fel velünk a kapcsolatot! 

info@ateablakod.hu

DÍJMENTES AJÁNLAT  
ÉS FELMÉRÉS!


