BEMUTATKOZÁS
Cégünk főprofilja a minőségi műanyag nyílászárók - ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, beltéri ajtók - értékesítése és igényes,
gyors beépítése, de kínálatunkban árnyékolástechnikai rendszerek is találhatók széles választékban.

Cserélje ki régi, gyenge nyílászáróit minél hamarabb!
Takarítson meg fűtésszámláján akár 30-40%-ot már az idei téli szezonban!

Nyílászáróinkat egyenesen a gyárból szállítjuk az Ön otthonába. Feltétlen hangsúlyt
fektetünk ügyfeleinkkel való kommunikációra és arra, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal hosszú évek múlva is elégedettek legyenek. Termékeink kiváló minőségűek,
választékunkkal minden igénynek eleget tudunk tenni, szakértékesítőink pedig segítenek
megtalálni azt a megoldást, ami ügyfeleink pénztárcájának is kedvez.

Miért válasszon minket?





Nyílászáróinkat az Önnek kedvező módon, gyári listaár alatt adjuk.
Ablakait az Önnek szükséges egyedi méretek alapján, felár nélkül gyártjuk!
Állandó és időszakos kedvezmények, személyre szabott árajánlat.
Műanyag ablakainkat ingyenesen beépítjük! (bontás, beépítés, régi nyílászárók elszállítása)

MŰANYAG ablakok

• 70 mm-es 5 légkamrás profil
• MACO vasalat
• Hibásműködtetés-gátló
• Résszellőztetés funkció
• Kettős gumitömítés
• Fehér színben rendelhető
5 év garancia!

• 80 mm-es 6 légkamrás profil
• MACO vasalat
• Hibásműködtetés-gátló
• Résszellőztetés funkció
• Kettős gumitömítés
• CoolColor® színek és minták
5 év garancia!

BÁZIS70 - lakásokhoz

JUBILEUM80 – családi házakhoz

Egyszerű formavilágához magas használati érték párosul.
Már alapáron kiváló hő átbocsátású, kétrétegű, argonnal
töltött üveggel, az osztrák MACO első osztályú vasalatával,
hibásműködtetés-gátlóval és résszellőzés funkcióval rendelkezik.

Magas hőszigetelő értékekkel rendelkezik, letisztult
formatervezésével és kiváló műszaki paramétereivel minden
igényt kielégít. Az osztrák MACO vasalat lehetővé teszi,
hogy az ablak szerkezete akár háromrétegű üvegezést is
gond nélkül elbírjon.

ENERGETO85 - passzívházakhoz
A legkorszerűbb technológiákkal készült, az energiatakarékos házak
tökéletes eleme! Műanyag nyílászárók gyártásában újítást jelentenek a
PowerDur® merevítő lamellák és a "körkörösen ragasztott üveg" technológia üvegfalccal.

Ezek teszik az Energeto ablakokat a
passzívházak ideális nyílászáróivá!
• 85 mm-es PHI* minősítésű profil
• 3 rétegű üvegezés alapáron
• MACO vasalat
• Hibásműködtetés-gátló
• Résszellőztetés funkció
• Középtömítéses rendszer (hármas gumitömítés, szürke - fekete)
• CoolColor® színek és fautánzatú minták
• Környezetbarát gyártástechnológia

5 év garancia!

Passzívházak
ideális ablaka!
*A német Passzívház Intézet
minősítésével!

BEJÁRATI ajtók

Műanyag bejárati ajtók
5 légkamrás műanyag bejárati ajtók, 5 ponton záródó
gombafejes ajtózárral, erősített hőhíd mentes, alumínium
küszöbbel. Kétoldali Kömmerling PVC lemezborítás,
extrudált poliuretánhab szigetelés, CRP merevítés biztosítja a hosszantartó, megbízható működést és hőszigetelést!
Opcióként választható MABISZ minősített, vagy akár
elektromos nyitású zár- testtel is.
• Roplasto 5 légkamrás profil, 2,8mm falvastagság
• tokban és szárnyban 1,5mm-es acél merevítés
• kettős gumitömítés
• körbefutó fémmerevítés
• 68 vagy 70mm-es beépítési mélység
• Fehér és kívül-belül aranytölgy színekben rendelhető.

5 év garancia!

BELTÉRI ajtók

Fa beltéri ajtók
Beltéri lucfenyő és nyomott mintás faajtók, teljes
fabetétes, részben vagy mélyen üvegezhető, egy- és
kétszárnyas változatokban.

• 12cm vastag natúr hossztoldott lucfenyő pallótok
• 55mm-es normál bevéső zár
• 3 db 16mm-es becsavarós pánt
• eloxált ajtókilincs és cím, keményfa küszöb

5 év garancia!

Teljes körű szolgáltatással állunk rendelkezésére:








helyszíni felmérés
ingyenes árajánlat készítés
nyílászáró tervezés
szaktanácsadás
helyszínre szállítás
bontás
igényes, gyors beépítés.

Elérhetőségeink:
1163 Budapest, Cziráki u.26-32.
Tel:
06-1-401-0147
Fax: 06-1-401-0148
Mobil: 06-30-638-4980
E-mail: info@fensterhaus.hu
Web: www.fensterhaus.hu

Célunk, hogy az általunk beépített nyílászárók és árnyékolástechnikai
rendszerek használatakor megrendelőink sok-sok év múlva is úgy
érezzék, jól döntöttek, amikor minket választottak.

Ajánlatkérés, megrendelés:

Várjuk ajánlatkérését!

www.fensterhaus.hu

Mobil: 06-30-726-6565
E-mail: fensterhaus@fensterhaus.hu

