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A Wymar ablak. és ajtorends.

zer, a J ztoo o|yan cs csminŐségíÍ

prof iIrendszer,  meIy k i fejIeszté.

sének e|sŐd|eges cé|ja vo|t, hogy a

legszé|sóségesebb kuIsó viszonyok-

nak, nagy hidegeknek és a modern

e|várásoknak egyaránt megfe|e|jen.

Továbbá a $zsoo a vi|ág

|eggazdaságosabb 5 kamrás míÍanyag

profi|rendszere, természetesen csucs-

minŐségben"

A $ zsoo tervezése és fej|esztése

során Íontos szerepet kapott, hogy

a rendszer minden egyes eleme

kombinálhato |egyen a$ zooo Wymar

rendszerre|. Ezze| a tuIajdonság-

gaI a két rendszer kombinácioja még

szélesebb választékot je|ent.

A $ zsoo rendszerhez tartozékok

szé|es vá|asztékát kíná|juk; be|só kÜ|sŐ

fa|burkolok, redŐny-, zsa|ugáter-,

szunyogháIo rendszerek, kÜIsŐ és be|sŐ

ab|akpárkányok, ..'stb'

A Wymar partnerei arra speciaIizá|od.

tak, hogy a $ zroo .bol készÜ|Ő

nyí|ászárokat gyorsan és pontosan,

eme||ett kivá|o minŐségben tudják

Iegyártani"

Nyitási IehetŐségek:

A buko-nyílo és Íe|ti|buko
kombinácioja

Fix ab|ak vízszintes
osztássaI

Kozépen fe|nyí|o,
buko-nyí|o ab|ak

|ves kozépen fe|nyí|i
á|osztÓs ab|ak, a|so

panellel

Szogsorolt
szerkezetii ablak

Buko-nyí|o



1 . A Wymar ablakrendszer, a $ ztao
kivá|o tuIajdonságokkal rendeIkezŐ
a|apanyagokbo| és kieme|kedŐ mino-
ségu PVc-bŐ| ké-szu|.

2, A Wymar ablakrendszer profi l jai
be|sŐ gaIvanizá|t acé|merevítések.
ke| vannak e||átva. Ennek eredmény-
eként egy rendkívÜ| jo statikai stabi.
|itásu profi|rendszert kapunk, aho| a
prof ilok orokre megtartják eredeti
formájukat, nem zsugorodnak, nem
táguInak, egyszova| nem defor-
má|ódnak e|.

3. A Wymar j zsoo rendszer profiljai 5
be|sŐ kamrát tarta|maznak, a nagyon
magas hŐ- és hangszigete|ési minŐ-
ség érdekében. A hŐátbocsá.tási tén-
yezö a tokná| és szárnyná| mindoss.
zesen Uf 1,5 WmzK (lSO 10077-2
szerint).

4. A szárny 8mm szé|esen zár a tokra,
ez garantá|ja a maximá|is víz- és

. szé|á|IÓságot.

5. A J zsoo .ná| a profilok gumitomí.
tései hegeszthetóek. Ennek koszon.
hetŐen |ehetóvé tettÜk a tomítések
sarkokba torténó osszehegesztését.

6. A Wymar vá|aszték kÜ|onbozo
széless égŰ Üvegekhez Üveg |éce-
ket tartalmaz, a 6mm-es, egy uve-
gestŐ| egészen a 31mm-es dupla
uvegszéIességig.
Rendszerunkre ku|onbozó biztonsá.
gi Üvegek is konnyen és gyorsan
beépíthetŐek. A $ztaa Üveg|écei
fehér tom ítésseI vannak dup|án
koextrudá|va. A vi|ágos színu tomí-
tésnek koszonhetóen a Wymar
nyí|ászárok Üvegfe|Ületei optikaiIag
nagyobbnak t nnek, esztétikaiIag
magasan kieme|kednek a sotét szín
tomítések me|lett.

7, Euroszabványos nutjához {az a
he|y, ahova a vasa|at kerÜ|) minden
europai betorés e||eni vasa|atrends-
zer alkalmazhato.

8. A jzsoo tokrendszerét ugy
fej|esztettÜk ki, hogy a tok aIso
részére a beépítŐkarmok bepattint-
hatoak legyenek (klip-system) . Ez a
gyorsabb, hatékonyabb és biztonsá.
gos beépítést teszi |ehetŐvé.
A toknak ugyanezen a|so része
szintén a klip-system segítségével
|ehetŐvé teszi, hogy kÜ|onféIe tarto-
zékokat is konnyen rogzíthessÜnk
rá (kÜIsó ab|akpárkányok, soro|ópro.
f i lok, stb.." . .)

To|o - eme|Őto|i
szerkezet

9. Az eIrejtett  és kimart vízhorony
maximá|isan segíti az esóvíz tokró|
valo e|fo|yását.

10. A Wymar J zsoo rendszerné| a
tok és a szárny be|sŐ o|da|a
egyaránt ferde, me|y szinten az
esŐvíz e|folyoságát segíti eIŐ'

Egy csucsminŐségÚ ablakrendszer

5 szogletíj bt"tko-nyílo és
fix ab|ak kombinácloja

Ajto és buko-nyílo
ab|ak kombinácioja egy

szerkezeten be|Ü|

Hajlított, koríves ab|ak Ajto, íves felsŐ
felsó, buko réssze| vi|ágítoab|akka|

Két részbŐI á||o,
kti|onnyí|o ajto
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Harrnonika ajto


