| okenní profily |

| dveřní profily |

KLASIK SL 70/AD

PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

5-komorový systém profilů VEKA AD

Vynikající tepelně izolační vlastnosti, Uf=1,0 W/m2.K,
Ud až 1,2 W/m2.K (dvojsklo), Ud až 0,78 W/m2.K (trojsklo)
Bohatý výběr zdobných výplní PERITO s bezpečnostním
kováním.

Uf=1,2 W/m2.K, celkové Uw až 1,0 W/m2.K,
stavební hloubka 70 mm.

ZDVIŽNĚ-POSUVNÉ DVEŘE
OPTIMAL

Plus

82/MD

7-komorový systém profilů VEKA AD
Uf=0,92 W/m2.K, celkové Uw až 0,8 W/m2.K,
stavební hloubka 82 mm.

Max. šířka 6 000 mm, max. výška 2 600 mm, max. váha
křídla 250 kg, profil VEKASLIDE třída A dle ČSN EN 12608,
40 barevných odstínů a dekorů, kování SIEGENIA AUBI
pro HS portál.

| další sortiment |
TREND 90/MD
6-komorový systém profilů VEKA MD
s PUR vložkou a středovým těsněním
Uf=0,87 W/m2.K, celkové Uw až 0,7 W/m2.K,
stavební hloubka 90 mm.

TUBUSOVÝ SVĚTLÍK SUNIZER
s Fresnelovými čočkami
Lze instalovat do šikmých i plochých střech.
Český patent č. 20651/2010.

PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA ROTO
kyvná – výsuvně kyvná – výklopně kyvná
Uw až 1,2 W/m2K (dvojsklo)
Uw až 0,84 W/m2K (trojsklo)
Zateplovací blok WD (U=0,4 W/m2K).

GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO

■ nejvyšší kvalita materiálu a jeho
profesionální zpracování
■ využití nejnovějších poznatků
a technologií v denní praxi
■ kompletní servis, individuální řešení
a maximální spokojenost každého
zákazníka
■ rychlý, kvalitní a spolehlivý servis
již zabudovaných výrobků i mimo
záruku
■ umíme uspokojit i ty nejnáročnější
požadavky
( skládací a posuvné dveře s bezbariérovou
úpravou, integrované roletové systémy
s centrálním ovládáním, staticky náročné
prostorové konstrukce, výrobky pro
energeticky pasivní domy, bezpečnostní
kování….)

■ záleží nám na vaší bezpečnosti
	(již od roku 1999 mohou využít všichni naši
klienti výhod bezpečnostního provedení
vchodových dveří, od roku 2001 navíc
i výhod bezpečnostních oken různých
úrovní zabezpečení)

– výsuvná sekční garážová vrata
– bokem odsuvná sekční garážová vrata
– otvíravá a rolovací vrata
Více na www.trido.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

parapety – žaluzie – sítě...

www.gromathic.cz
www.spolehlivaokna.cz

