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ABLAKTECHNOLÓGIA
AZ AUSZTRIAI
ANSFELDENBŐL
AZ
JÓ!

mint Ansfelden

mint ATTRAKTÍV

Az ACTUAL ablakgyártás nemzetközi összehasonlításban is a

Az ACTUAL energiatakarékos ablakait az Osztrák Környezetvédelmi

legmodernebbek között van. Az osztrák ACTUAL ablakgyártás a

Minisztérium immár négy alkalommal is innovációs díjjal ismerte

műanyagot illetően 44 éves, a fafeldolgozást illetően pedig 94

el. Az új ALWOOD fa-alu ablak a nemzetközi dizájndíjat, a red dot

éves tudáskincsből táplálkozik. A műanyag, műanyag-alu ablakok a

design award 2013-at kapta meg. Az ACTUAL-t Ausztria legnagyobb

Felső-Ausztriában, az ansfeldeni székhelyen, a fa-alu ablakok pedig

gazdasági lapja, a Wirtschaftsblatt 2013 legjobb családi vál-

Steiermarkban készülnek.

lalkozásának, és ezzel a kilenc legjobb között ismerte el. Az ACTUAL
az Austrian Leading Companies versenyben többször is a vezető
vállalkozások között szerepelt.

mint ALAPÍTÓ

mint ACTUAL

Az ACTUAL Ausztriában az első olyan vállalkozás volt, amely maga

Az ACTUAL-t Walter Ganzberger alapította 1970-ben. A 100%-ban

fejlesztette ki és gyártotta profil- és ablakrendszereit. Az ACTUAL

családi vállalkozást ma a három testvér, Herwig, Ingo és Claus

volt az, aki először jelent meg ólommentes műanyag ablakokkal a

Ganzberger vezetik.

piacon.
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ACTUAL : RÓLUNK

Ablak és ablak közt
hatalmas különbség lehet.
A felső-ausztriai
Ansfeldenben lévő
ACTUAL ablaktechnológiát
a piros „a” betű,
mint az innováció
és a minőség pecsétje jelzi.
Herwig, Ingo és Claus
Ganzberger

Az Osztrák Környezetvédelmi
Minisztérium innovációs díját
négyszer kapta meg
2013/2008/2004/1998.

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 122007227

A Wirtschaftsblatt és az Österreichischer
Kreditschutzverband keretében megrendezett
Austrian Leading Companies verseny díjazottja.

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

ISO 9001
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IDEÁLIS
KONSTRUKCIÓ,

TÖKÉLETESEN

KOMBINÁLHATÓ.
— EGYÉNI ELKÉPZELÉSEI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ AZ ACTUAL
SZÉLES TERMÉKPALETTÁJÁBÓL VÁLASZTHAT. AZ ÖSSZEHANGOLT
DIZÁJN LEHETŐVÉ TESZI A MŰANYAG-ALU ÉS A FA-ALU ELEMEK
KOMBINÁLT HASZNÁLATÁT IS, EGY PROJEKTEN BELÜL.

ÜVEGFALAK

LOFT Rendszer
Intelligens üvegfal megoldások.

34-47. oldal

6

TERMÉKEINK

F.LINE

F.LINE

C.LINE

S.LINE

C.LINE

Kívül-belül
síkban záródó

Síkban záródó kívül,
egyenes vonalvezetés
belül

Egyenes vonalak –
eltolt síkok

Elegánsan profilozott
dizájn

Egyenes-klasszikus
dizájn

MŰANYAG/ALU

MŰANYAG-alu / MŰANYAG*

Alevo

MATRIX F

MATRIX C

MATRIX S

SOLAR

A dizájn forradalma –
síkban záródó letisztultság

Egyedi stílusikon –
kívül síkban záródó

Könnyen kezelhető
prémiumablak

Lendületes vonalú
prémiumablak

Bizonyítottan
sokoldalú

8. oldal

14. oldal

26. oldal

27. oldal

30. oldal

*Valamennyi műanyag-alu és műanyagablak kapható HYBRID felszereltséggel vagy anélkül.

FA-ALU

fa

ALWOOD

CUBIC F

CUBIC C

VIVA

Classic

A dizájn forradalma –
kívül / belül síkban záródó

Egyedi stílusikon –
kívül síkban záródó

Könnyen kezelhető
prémiumablak

Fa-alu ablak,
klasszikus dizájn

Hagyományos dizájnú
faablak

8. oldal

16. oldal

28. oldal

31. oldal

31. oldal
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SÍKBAN ZÁRÓDÓ, LETISZTULT VONALAK KÍVÜL ÉS BELÜL

F

ALwood
És
alevo
ÚJ, FORRADALMI ABLAKDIZÁJN – MINTHA
EGYETLEN DARABBÓL FORMÁLTÁK VOLNA.
EGYENES, LETISZTULT VONALAK. TÖRÉSEK,
ÜVEGEZŐLÉCEK ÉS NÚTOK NÉLKÜL.
KÍVÜL ÉS BELÜL SÍKBAN ZÁRÓDÓ.

SÍKBAN ZÁRÓDÓ MINIMÁLDIZÁJN
Az első ablak, amely dupla elismerést aratott. Formatervezését a
nemzetközi reddot dizájn díj, jó hőszigetelését az Osztrák Környezetvédelmi Minisztérium innovációs díja ismerte el. A szokatlanul kecses szárny
teret enged a fénynek, és a nap melegítő hatásának. Fa-alu és műanyag-alu
ablakaink azonos formanyelvének köszönhetően a rendszer egyetlen
épületben is ésszerűen kombinálható. Az ACTUAL ALWOOD fa-alu, és az
ALEVO műanyag-alu ablakok egyedi dizájnját szabadalom védi.

Osztrák Környezetvédelmi
Minisztérium innovációs díja
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BEPILLANTÁS
AZ ÚJ
ABLAKGENERÁCIÓBA.

— AZ ACTUAL TOKBAN A MEREVÍTŐVAS KAMRÁJA ELŐTT
HŐSZIGETELÉS HÚZÓDIK, ÍGY A TOK OPTIMÁLISAN
HŐSZIGETELT. A VASBÓL VAGY AZ ÜVEGSZÁLAS ERŐSÍTÉSSEL
KÉSZÜLT MEREVÍTŐK ÍGY IZOLÁLVA VANNAK. AZ ACTUAL-NÁL
HŐSZIGETELÉS ÉS MEREVÍTÉS VAN, A MÁS ABLAKRENDSZEREK
ESETÉBEN FENNÁLLÓ HŐSZIGETELÉS VAGY STABILITÁS OPCIÓ
HELYETT. ENNEK AZ ELJÁRÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN NEM
PAZAROL PÉNZT FELESLEGES FŰTÉSRE.
F

1

2

3

ELJÖTT A FORMÁK IDEJE

EGYSÉGBEN AZ ERŐ

A HIDEGNEK KINT A HELYE

Kívül a síkban záródó üveg-szárny és tok

Az üveg körbe, a szárnyba való beragasztásának,

A high-tech Super-Kälteblocker melegperemes

nemes nyugalmat tükröz. Belül a minden

azaz QUADROBOND ragasztási eljárásnak

üvegtávtartó mérhetően csökkenti a

kompromisszumtól, azaz ferdén futó vo-

köszönhetően a szárny és az üveg stabil

hőveszteséget, és hatékonyan gátolja a pára-

nalaktól, fugáktól mentes, síkban záródó

egységet képeznek. Ennek eredményeképpen a

lecsapódást és penészképződést (bővebbeb a 37.

minimáldizájn tok és szárny kínál esztétikai

hőszigetelés, a stabilitás és a betörésvédelem

oldalon).

élményt.

jelentősen jobb (bővebbeb a 37. oldalon).

4

5

6

MINIMÁLIS TOK, MAXIMÁLIS FÉNY

FIX.PONT

A rendkívül karcsú tokszerkezet (106 mm)

Az intellinges ACTUAL megoldás az alutakarás

Szép, könnyen tisztítható és láthatatlan: ez az

és a minimális szárny (20 mm) utat engednek

sarokillesztését speciális rögzítő szöggel fixálja.

ACTUAL INSIDE zsanérok nélküli rejtett

Így takarólécek helyett egy stabilan rögzített,

vasalat. A dizájnos biztonsági gombafejes

fix alukeretet illesztenek az ablakra, ami a

záródarabok megakadályozzák a szárny

sarkok/illesztések kitűnő minőségének hosszú

kiemelését (bővebben a 39. oldalon).

a napfénynek, amely így jobban hasznosul,
javítva a közérzetet. A SOLAR üveg még több
szoláris energia hasznosulást tesz lehetővé
(g=62%, Ug=0,6 W/m2K – lsd. 37.oldal).
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élettartamot garantál (bővebben a 39. oldalon).

ACTUAL INSIDE

SÍKBAN ZÁRÓDÓ, LETISZTULT VONALAK BELÜL ÉS KÍVÜL

Alevo

Alwood

Hybrid

Műanyag-alu ablak, piros X-STRONG GFK merevítéssel.

Fa-alu ablak, amely a 101 mm-es

A korábban elterjedt merevítővasat rendkívül erős,

beépítési mélységből adódóan remek

üvegszállal erősített műanyagmag helyettesíti, ami a

hőszigetelési értékkel büszkélkedhet.

legjobb hőszigetelést és a nagy stabilitást garantálja.

A HYBRID tok hőszigetelt, alapkivitelben

Alapkivitelben az ablak háromrétegű, Ug 0,5 W/m2K

háromrétegű, Ug 0,5 W/m2K üveggel készül.

üveggel készül.
Teljes ablakra vonatkoztatott hőátbocsátási tényező: Uw 0,69 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője: Uw 0,66

W/m2K

Alevo
Műanyag-alu ablak kitűnő hőszigetelési értékkel,
mely a 101 mm-es masszív beépítési mélységből adódik.
A tok hőszigetelt, és alapkivitelben háromrétegű,
Ug 0,5 W/m2K üveggel készül.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője: Uw 0,68 W/m2K
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ÉPÍTÉSZ: di ingo ardelt

JELLEGZETES
STÍLUS, NEMES
FORMÁK.
MATRIX F.LINE
ÉS
CUBIC F.LINE

13

F

MATRIX
F.LINE
— NEMES VONALÚ STÍLUSIKON:
KÍVÜL SÍKBAN ZÁRÓDÓ,
BELÜL LETISZTULT VONALÚ CUBIC
DIZÁJN.
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SÍKBAN ZÁRÓDÓ KÍVÜL, LETISZTULT VONALAK BELÜL

A prémium dizájn immár a legjobb hőszigeteléssel: a
MATRIX F.line mindkét szempontot egyesíti az elegáns
műanyag-alu, vagy műanyagablakon belül. A tok és a szárny
kívül síkban záródó, a profil az üveg előtt enyhén lejt,
mindez erőteljes, dinamikus megjelenést kölcsönöz a
szerkezetnek.

CUBIC

Kívül síkban záródó, letisztult, finom dizájn,

DESIGN

belül egyenes üvegezőléccel.
Válaszható HYBRID X-STRONG lehetőség: üvegszállal erősített
merevítés a tokban, és speciális hőszigetelés a szárnyban –
hőszigetelés felsőfokon (bővebben a 37. oldalon).
Jobb hőszigetelés, stabilitás és betörésvédelem a QUADROBOND
ragasztási eljárásnak köszönhetően, melynek során az üveget
a szárnyba ragasztják, így azok stabil egységet képeznek
(bővebben a 37. oldalon).

F

MATRIX F.LINE műanyag-alu dizájnablak,
HYBRID X-STRONG hőszigetelő betéttel.

ACTUAL különlegesség: A FIX.PONT technológia az aluborítást
a sarkok illesztésénél egy speciális kötőelemmel hosszú
élettartammal bíró, stabil egységgé fűzi össze (bővebben a 39.
oldalon).
Az Super-Kälteblocker melegperem következtében az üveg
belső pereme mintegy 9°C-kal melegebb – így elkerülhető a
hőveszteség, ill. jelentősen csökkenthető a pára- és
penészképződés (bővebben a 37. oldalon).
A műanyagablakok rendszervastagsága: 88 mm
A műanyag-alu ablakok rendszervastagsága: 96 mm
A karcsú, 108 mm-es tok-szárny szélesség teret enged a fénynek.
Az ablakok alapkivitelben háromrétegű Ug 0,6-os hőszigetelő
üveggel készülnek, de kérhető az Ug 0,5-ös üveg is (fixüvegezésnél

MATRIX F.LINE műanyagablak.

Ug 0,6). A választható SOLAR g62-es üveg remekül kombinálja a

Passzívházak és alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas.

kitűnő hőszigetelést a 62%-os fényárteresztéssel.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel: 0,82 W/m2K
Öt hőszigetelő kamra, hőszigetelő kamrát magába záró
középvízgáttal, melyek eredménye a legjobb hő-, és hangszigetelés,
tömítettség, és betörésvédelem (bővebben a 37. oldalon).
A speciális biztonsági kilincs és záródarabok nagyobb

+ HYBRID X-STRONG: 0,77 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,5-ös üveggel: 0,75 W/m2K
+ HYBRID X-STRONG: 0,70 W/m2K

betörésvédelmet jelentenek (bővebben a 38. oldalon).

15

F

CUBIC
F.LINE
— DELUXE-DIZÁJNABLAK:
KÍVÜL SÍKBAN ZÁRÓDÓ,
BELÜL LETISZTULT, EGYENES
VONALAK
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SÍKBAN ZÁRÓDÓ KÍVÜL, LETISZTULT VONALAK BELÜL

Fa-alu ablak továbbgondolva: a CUBIC F.line ablak fiatalos,
modern dizájnja miatt közkedvelt. A tok és a szárny kívül
síkban záródnak, belül a minimalista letisztultságot formázza meg fából. A 105 mm-es karcsú tok-szárny utat enged a
fénynek, az Ön nappalijába.

CUBIC

A legjobb funkcionalitást eredményező, elegáns, letisztult

DESIGN

egyenesek által formázott 107 mm-es masszív rendszervastagság (tok beépítési mélysége 87 mm), a fénynek utat adó
karcsú, 105 mm-es tok-szárny.
Alapkivitelben háromrétegű, Ug 0,6 W/m2K üveggel készül, de
választható az Ug 0,5 W/m2K üveg is, csakúgy, mint az új
SOLAR g62 üveg, amely a kétrétegű üvegeknél megszokott
nagy hőenergia átbocsátási tényezővel rendelkezik, a remek,
Ug 0,6 W/m2K hőátbocsátási tényező mellett (bővebben a 37.
oldalon).
Az integrált Super-Kälteblockernek köszönhetően az
üvegperem belső oldala mintegy 9° C-kal melegebb – így a
hőveszteség, a pára-, és penészképződés jelentősen csökken
(bővebben a 37. oldalon).

F

ACTUAL különlegesség: A FIX.PONT technológia az aluborítást
a sarkok illesztésénél egy speciális kötőelemmel hosszú
élettartammal bíró, stabil egységgé fűzi össze (bővebben a 39.
oldalon).
Az aluborítás minden RAL-, eloxált színben és famintázattal
is választható.
A speciális QUADROBOND ragasztási eljárásnak köszönhetően
– mely során az üveg körben beragasztásra kerül a szárnyba –

Passzívházak és alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel: 0,84 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,5-os üveggel: 0,77 W/m2K

biztosított a jobb hőszigetelés, stabilitás és betörésvédelem
(bővebben a 37. oldalon).

A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,1-es üveggel: 1,2 W/m2K

Gombafejes biztonsági záródarabok fokozzák a

A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,0-es üveggel: 1,1 W/m2K

betörésvédelmet (bővebben a 38. oldalon).
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TOK
NÉLKÜLI
PANORÁMA.
LOFT
ÜVEGFALRENDSZER
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Építész: Harald Menghin

ÜVEGFAL FIXELEMEKBŐL

LOFT
ÜVEGFALAK
— AMIKOR KINTŐL BETEKINTÜNK, VAGY BENTRŐL
KINÉZÜNK, ÉS AZ OLY’ MEGSZOKOTT TOK SEM
AKADÁLYOZZA A TEKINTETET, A LELKET A SZABADSÁG
ÉRZÉSE RAGADJA MAGÁVAL. A LAKÓTÉR ÉS A TERMÉSZET
ÖSSZEOLVADNAK. A KOR IGÉNYÉRE RÁÉRZŐ ÉPÍTÉSZET
TERMÉKE A FÉNY, A NYITOTTSÁG ÉS AZ ABLAKTOKOK
ÁLTAL SEM KORLÁTOZOTT PANORÁMAKILÁTÁS, AMELY
EGY VALÓDI WELLNESS FELÜDÜLÉSÉVEL ÉR FEL.
Ilyen pihentető otthonok megalkotását teszi lehetővé műszakilag az ACTUAL LOFT
üvegfalrendszer. A LOFT üvegfal fixelemei az ACTUAL ablakokkal, eltolható elemekkel és
bejárati ajtókkal egy tökéletes rendszert alkotnak.
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A HATÁROK AZÉRT
VANNAK, HOGY
ÁTLÉPJÜK
ŐKET.

FA-ALU EMELŐ-TOLÓAJTÓK ÉS A LOFT RENDSZER
KOMBINÁCIÓJA
Remek megoldás a dizájnt kedvelőinek: A fa-alu tolószárny szinte szabadon
lebeg a tok nélküli üvegfal előtt. A fa-alu emelő-tolóajtó harmónikusan csatlakoztatható a több üvegtáblából és üvegsarokból álló fix üvegfalelemekkel. A
maximális transzparencia és nyitottság eredménye: a lakótér és a kert eggyé
válnak.

Az ACTUAL LOFT rendszere az otthon terét optikailag kitágítja. A nyíló
elemek, az üvegfal fix részeinek ill. az illesztéseknek, üvegsarkoknak jól
átgondolt, és megtervezett kombinációja lehetővé teszik az új, modern
otthon megvalósítását.
A fa-alu emelő-tolóajtó és a LOFT üvegfalrendszer kombinációja.

A padlóba süllyesztett sin.

ÜVEGFAL FIXELEMEKBŐL

LOFT-TAL KOMBINÁLT
ABLAK ÉS ERKÉLYAJTÓ
A LOFT a fa-alu ALWOOD és CUBIC, ill. a műanyag-alu MATRIX
F.line ablakaival és erkélyajtóival remekül kombinálható. A nyíló
elemek elegánsan ágyazódnak a LOFT üvegfalrendszerbe. Ezzel
a kombinációval az üvegfelület nagy szélességben oldható meg.
A fa-alu elemekkel kombinált LOFT tok belülről csaknem láthatatlan. A műanyag-alu elemekkel való összeépítéskor statikai
soroló szükséges.

kívül

belül
ALWOOD és LOFT rendszer kombináció.
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Project: Loretz/Dobler

ABLAKOK,
MELYEK UJ
ÖTLETEKET
INSPIRÁLNAK.
MATRIX S.LINE/C.LINE
SOLAR
CUBIC C.LINE
VIVA
ÉS
CLASSIC
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MINIMALISTA DIZÁJN

C

MATRIX
C.LINE
— A JÓL HŐSZIGETELŐ,
UNIVERZÁLIS ABLAKZSENI.

A MATRIX C.line rendszert az ACTUAL az új, a passzívházakhoz
alkalmas technológiák felhasználásával, ugyanakkor optimális
árakkak alkotta meg. Az egyenes vonalú dizájn garantálja a könnyű
tisztíthatóságot. Kapható háromrétegű vagy kétrétegű üvegezéssel,
alapkivitelben azonban háromrétegű hőszigetelő, melegperemes
(Super-Kälteblocker) üveggel készül.

Műanyagablak rendszervastagsága: 103 mm
Műanyag-alu ablak rendszervastagsága: 111 mm
A 113 mm-es karcsú tok-szárny utat enged a napfénynek.
Egy ablak, amely valamennyi élenjáró technológiát egyesít: különleges
kialakítású 85 mm-es tokprofil, , hőszigetelő kamrát magába záró,
finom kialakítású középvízgát fut körbe a tokban, az üveget a szárnyba
rögzítő Quadrobond ragasztás, Super-Kälteblocker melegperem a
megszokott alumínium távtartó helyett, HYBRID X-STRONG üvegszálas
merevítő a tokban és hőszigetelő betét a szárnyban, biztonsági vasalat,
melyek eredménye az optimális hő-, hangszigetelés, tömítettség és
betörésvédelem (bővebben a 37-38. oldalon).

MATRIX C.LINE műanyag-alu dizájn ablak HYBRID X-STRONG hőszigetelő betétekkel.

Passzívházak és alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel, Uw: 0,80 W/m2K
+ HYBRID X-STRONG: 0,77 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,1-es üveggel, Uw: 1,1 W/m2K
+ HYBRID X-STRONG: 1,1 W/m2K
MATRIX C.LINE műanyagablak.
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ELEGÁNSAN PROFILOZOTT DIZÁJN

S

MATRIX
S.LINE
— A JÖVŐ ABLAKA: ENERGIATAKARÉKOSSÁG SZÉP FORMÁBAN.

Az ACTUAL MATRIX S.line műanyag-alu, ill. műanyag
prémiumablakai a hőszigeteléssel szemben támasztott legmagasabb követelményeknek is eleget tesznek. Ezek a különösen robosztus ablakok – a tok és a szárnysík eltolásának köszönhetően
– dinamikus megjelenésükkel tűnnek ki. Ugyanakkor a karcsú tokszárny és az ez által megnövelt üvegfelület napfényes lakóteret
és szoláris energiahasznosulást eredményez.
Műanyagablak rendszervastagsága: 103 mm
Műanyag-alu ablak rendszervastagsága: 111 mm
A 112 mm-es karcsú tok-szárny utat enged a napfénynek.
Alapkivitelben háromrétegű, Ug 0,6-os, vagy választható Ug 0,5 w/m2k (fix
üvegezés esetén Ug 0,6) üveg. A választható SOLAR g62-es üveg a
háromrétegű üvegekre jellemző fokozott hőszigetelés mellett (Ug 0,6) a
kétrétegű üvegekre jellemző remek szoláris energiahasznosulást is lehetővé
teszi (g=62%).
Egy ablak, amely valamennyi élenjáró technológiát egyesít: különleges
kialakítású 85 mm-es tokprofil, hőszigetelő kamrát magába záró, finom
kialakítású középvízgát fut körbe a tokban, az üveget a szárnyba rögzítő
Quadrobond ragasztás, Super-Kälteblocker melegperem a megszokott
alumínium távtartó helyett, HYBRID X-STRONG üvegszálas merevítő a
tokban és hőszigetelő betét a szárnyban, biztonsági vasalat, melyek
eredménye az optimális hő-, hangszigetelés, tömítettség és betörésvédelem
(bővebben a 37-38. oldalon).

F

MATRIX S.LINE műanyag-alu dizájnablak, HYBRID X-STRONG hőszigetelő betétekkel.

Passzívházak és alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel, Uw: 0,80 W/m2K
+ HYBRID X-STRONG: 0,75 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,5-ös üveggel, Uw: 0,73 W/m2K
+ HYBRID X-STRONG: 0,69 W/m2K
MATRIX S.LINE műanyagablak.
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C

CUBIC
C.LINE
— NEMES VONALÚ FA-ALU DIZÁJNABLAK A MINIMALIZMUS JEGYÉBEN.
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LETISZTULT DIZÁJN AZ ABLAKBAN

A CUBIC. C.line ablakon hiába keresi a megszokott fúgákat vagy
üvegezőléceket. A letisztult formavilág és a síkeltolással megformált
külső könnyen tisztítható, harmonikus konstrukciót alkot. Ha
szempont a kitűnő hőszigetelés – ez az ablak remek választás! A
keskeny tok-szárny teret ad az üvegnek, szabaddá téve a fény útját.

CUBIC

A legjobb funkcionalitást eredményező, elegáns, letisztult

DESIGN

egyenesek által formázott 107 mm-es masszív rendszervastagság (tok beépítési mélysége 87 mm), a fénynek utat adó
karcsú, 105 mm-es tok-szárny.
Alapkivitelben háromrétegű, Ug 0,6 W/m2K üveggel készül, de
választható az Ug 0,5 W/m2K üveg is, csakúgy, mint az új
SOLAR g62 üveg, amely a kétrétegű üvegeknél megszokott
nagy hőenergia átbocsátási tényezővel rendelkezik, a remek,
Ug 0,6 W/m2K hőátbocsátási tényező mellett (bővebben a 37).
Az integrált melegperemnek, a Super-Kälteblockernek
köszönhetően az üvegperem belső oldala mintegy 9° C-kal
melegebb – így a hőveszteség, a pára-, és penészképződés
jelentősen csökken (bővebben a 37. oldalon).

F

ACTUAL különlegesség: A FIX.PONT technológia az aluborítást
a sarkok illesztésénél egy speciális kötőelemmel hosszú élettartammal bíró, stabil egységgé fűzi össze (bővebben a 39).
Az aluborítás minden RAL-, eloxált színben és famintázattal
is választható.
A speciális QUADROBOND ragasztási eljárásnak köszönhetően
– mely során az üveg körben beragasztásra kerül a szárnyba –

Passzívházak és alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel, Uw: 0,84 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,5-ös üveggel, Uw: 0,77 W/m2K

biztosított a jobb hőszigetelés, stabilitás és betörésvédelem
(bővebben a 37. oldalon).

A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,1-es üveggel, Uw: 1,2 W/m2K

Gombafejes biztonsági záródarabok fokozzák a

A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,0-ás üveggel, Uw: 1,1 W/m2K

betörésvédelmet (bővebben a 38. oldalon).
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HAGYOMÁNYOS, KLASSZIKUS DIZÁJN

Geradlinig-klassisches Design

C

SOLAR
— a bizonyítottan sokoldalú ablak,
minden igényre.

Az ACTUAL SOLAR rendszere egy minden igényt kielégítő,
márkatermék: sokoldalú, melyet már sokan igazolhatnak. A SOLAR
ablak megbízható konstrukciót és felszereltséget jelent.

Alapkivitelben háromrétegű hőszigetelő Ug 0,6 W/m2k üveggel
készül, de rendelhető kétrétegű üveggel is (bővebben a 37. oldalon).
Az ötkamrás, középvízgátas rendszer, ahol maga a vízgát is egy
hőszigetelő kamrát zár közre, és a biztonsági vasalat igen jó
hő-, hangszigetelést és betörésvédelmet garantálnak (bővebben a 37.
oldalon).
A keskeny tok és a szárny 106 mm-e megnövelt üvegfelületet tesznek
lehetővé, ami az Ön számára napfényesebb lakóteret és több szoláris
energiahasznosulást jelent.

SOLAR műanyagablak.

Az egyenesekkel határolt C.line dizájn egyszerűen tisztítható,
hiszen nem kell belebonyolódni a felület rejtelmeibe.
Super-Kälteblocker melegperemmel is rendelhető, ami további
eszközt jelent a hőszigetelésben (bővebben a 37. oldalon).

SOLAR műanyag-alu ablak,
kétrétegű üveggel.

Alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel, Uw: 0,98 W/m2K
Super-Kälteblocker melegperem opcióval: 0,88 W/m2K

Rendelhető famintás fóliával vagy külső alumínium-borítással is.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,1-es üveggel, Uw: 1,3/m2K
A műanyagablak rendszervastagsága: 88 mm
A műanyag-alu ablak rendszervastagsága: 96 mm
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Super-Kälteblocker melegperem opcióval: 1,2 W/m2K

ELEGÁNSAN PROFILOZOTT DIZÁJN

S

VIVA
— KLASSZIKUS ABLAK
A LEGMONDERNEBB KIVITELBEN.
F
A VIVA ablak finom vonalai a tradicionális ablakokat idézik.
Műszaki megoldásai és felszereltsége a CUBIC rendszeréhez hasonló.

Passzívházak és alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas.
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel, Uw: 0,84 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel, Uw: 1,2 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,0-ás üveggel, Uw: 1,1 W/m2K

CLASSIC
— A TRADÍCIONÁLIS FAABLAK: KIS DARAB
TERMÉSZET HARMONIKUS FORMÁBAN
ÉS INTELLIGENS MŰSZAKI MEGOLDÁSOKKAL.
Passzívházak és alacsony energiafelhasználású házak építéséhez alkalmas
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, háromrétegű Ug 0,6-os üveggel, Uw: 0,89 W/m2K
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, kétrétegű Ug 1,1-es üveggel, Uw: 1,2 W/m2K
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Építész: blitzbau

ÉLVEZZE
A
SZABADSÁGOT.
ACTUAL tolóajtók
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A LAKÓTÉR
ÉS A KERT
ELEGÁNS
KAPCSOLATA.

34

EMELŐ-TOLÓ / TOLÓ-BUKÓ AJTÓK

— AZ ACTUAL EMELŐ-TOLÓAJTÓK MEGNYITJÁK ÖN ELŐTT A VILÁGOT.
AZ IGEN NAGY NYITHATÓ SZÁRNYNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGSZŰNIK A
LAKÓTERET ÉS A KERTET ELVÁLASZTÓ HATÁR. AZ ACTUAL TELJESKÖRŰ
TERMÉKKÍNÁLATÁVAL AZ EMELŐ-TOLÓ SZERKEZETEK SPECIALISTÁJA –
A MŰANYAG-ALUTÓL A FA-ALUIG TERJEDŐ TARTOMÁNYBAN.

AKADÁLYMENTESÍTETT KÉNYELEM
Az üvegszállal erősített műanyag profilnak (GFK), az
akadálymentes küszöbnek köszönhetően az ACTUAL emelőtolóajtók rendkívül komfortosak, jól hőszigeteltek és stabilak
(bővebben a 37. oldalon).

JÁTSZI KÖNNYEDSÉGGEL
A speciális futószerkezettel akár a nagy mérető emelő-toló
elemek is könnyedén működtethetők. A különösen nagy súlyú
elemeknél ráadásul duplán alkalmazzuk.

BIZTONSÁGOS ÉS ELLENŐRZÖTT
Hogy a nagy üvegfelületek belső oldala meleg maradjon –
a jól hőszigetelő, háromrétegű üvegek biztosítják, melyeket az
ACTUAL már alapkivitelben is használ. A jobb statika kulcsa a
6 mm-es üvegvastagság, ami a nagy elemek velejárója.
Választható ESG üveg is, mely további biztonságot nyújt.

35

“A LÉNYEG
A réSZletekBEN
REJLIK.”
— EGY ABLAKNAK TÖBB ÉVTIZEDEN KERESZTÜL KI KELL
TARTANIA. EZ IDŐ ALATT A LEGMAGASABB
ELVÁRÁSOKNAK KELL ELEGET TENNIE A BIZTONSÁGOT, A
TÖMÍTETTSÉGET ill. a stabilitást illetően. Érdemes
elmerülni tehát a részletekben, amelyekre az
ACTUAL nagy figyelmet fordít.
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A MINŐSÉG ELŐNYEI: A HŐSZIGETELÉS

ENERGIATAKARÉKOS ÜVEG
Valamennyi ACTUAL ablak már alapkivitelben is jól
hőszigetelő, háromrétegű üveggel készül és figyelemreméltó
hőszigetelést garantál.
Alapkivitel: ALWOOD és ALEVO ablakok – Ug 0,5 w/m2k
MATRIX, CUBIC, SOLAR, VIVA, CLASSIC - Ug 0,6 w/m2k
A SOLAR g62 üveg az amúgy a kétrétegű üvegre jellemző jó
szoláris nyereséget biztosító 62%-os energia átbocsátási
tényezőjét kombinálja a remekül hőszigetelő,
Ug 0,6-os üveggel. Ennél az üvegnél nyáron az árnyékolás
feltétlenül szükséges, hogy a lakótér túlmelegedését
megelőzzük.

high-TeCh sUPer-käLTebLoCker
Az ACTUAL Super-Kälteblocker melegperemmel készülnek az
ALWOOD, ALEVO, MATRIX, CUBIC és VIVA ablakok, már
alapkivitelben is. Az üvegtáblák között megszokott,
fémet helyettesítő melegperem jelentősen csökkenti a
hőveszteséget, mivel vezetőképessége 950-szer
alacsonyabb, mint az alumíniumé, és 84-szer, mint a
nemesfémből készült távtartóké: Ennek eredményeképpen a
belső felület mintegy 9°C-kal melegebb és így nem képződik
kondenzvíz.

QUADROBOND RAGASZTÁSI ELJÁRÁS
A QUADROBOND ragasztási eljárás során az üveget körben
a szárnyba ragasztják, ami által még jobb a hőszigetelés,
a stabilitás és a betörésvédelem. Az ALWOOD, ALEVO,
MATRIX, CUBIC és VIVA ablakok alapkivitelben így készülnek.

KÖZÉPVÍZGÁT, HŐSZIGETELŐ KAMRÁVAL
Az ACTUAL műanyag-alu, és műanyagablakok tokjában körben
egy jól kigondolt középvízgát fut, mely maga is egy
hőszigetelő kamrát rejt. Ez a gát megbízhatóan biztosítja az
ablak tömítettségét, megakadályozza a kondenzvízképződést
a falcban, és megnehezíti a betörést, mivel a szárnyhoz nem
lehet kívülről feszítővassal hozzáférni. Az ablak tökéletes
tömítettségéhez további, magas műszaki tartalommal bíró
anyagok kerülnek felhasználásra. Az eredmény: a hosszú
élettartamra optimálisan felkészített nyílászárók.

VÁLASZTHATÓ HYBRID-VARIÁCIÓK
A hőszigetelés a választható HYBRID variációkkal - azaz
kiegészítő hőszigetelő betétekkel – maximalizálható. A
műanyag rendszereknél a hideg merevítővas helyett
üvegszálas merevítő van a tokban (HYBRID X-STRONG), és
hőszigetelő betétek a tokban ill. a szárnyban.
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“OTTHON JÓL ÉS
BIZTONSÁGBAN
AKAROM ÉREZNI
MAGAM.”

— EZÉRT A BETÖRÉSVÉDELEM
ÉS A FOKOZOTT
GYERMEKBIZTONSÁG
AZ ACTUAL SZÁMÁRA
NEM CSAK ÜRES SZÓLAM,
HANEM ÉVTIZEDES
TAPASZTALATOK EREDMÉNYE.

BIZTONSÁGI CSOMAG
Az ACTUAL biztonsági csomagja az EN V 1627-1630
Szabványban megállapított I, II (RC I, RC II)* ellenállási
osztálynak, és az abban definiált, betörést
gátló vasalatra, üvegezésre és konstrukcióra vonatkozó előírásoknak felel meg. A biztonsági felszerelés választható csomagban, az igazolás szerint, ill.
egyéni elképzelések megvalósítása is lehetséges.

BIZTONSÁGI ÜVEG
A fóliával ellátott ragasztott biztonsági üveg (VSG)
működése az autószélvédőknél jól ismert: töréskor
nem balesetveszélyesek. Azzal pedig, hogy az üveg
körben a szárnyba van ragasztva, még fokozottabb a
betörésvédelem.

BEVIZSGÁLT RC I ÉS RC II ABLAKOK
RC I: Biztonsági vasalat mind a négy sarkon,
ragasztott biztonsági üveg (A1-VSG 6 mm),
szárny és az üveg ragasztott, tartalmazza a zár
felfúrás elleni védelmét.

RC II: Biztonsági vasalat körben, ragasztott
biztonsági üveg (A3, 9,5 mm P4A
osztályú üveg) szárny és üveg ragasztva, a zár
felfúrás elleni védelemmel.
ALAPKIVITEL – 3-AS BIZTONSÁGI FOKOZAT
A gombafejes záródarabok – középen felnyíló
ablakok esetén is – az alapfelszereltséghez tartoznak az ACTUAL ablakoknál. A mérettől függően a
függőleges részre is felkerülnek további záródarabok.
RC I SZERINTI VASALAT
Mind a négy sarkon 4-es biztonsági fokozatú
vasalat. A négy sarkon gombafejes vasalat, a
WK 1-nek megfelelően.

RC II SZERINTI VASALAT
Körben biztonsági záródarabok, melyek száma
a mindenkori ablaknagyságtól függ.
*Az RC rövidítés a ellenállási osztályra
vonatkozik, a korábbi WK jelölés helyett.
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A MINŐSÉG ELŐNYEI: A KOMFORT & A HOSSZÚ ÉLETTARTAM

LAPOS KÜSZÖBÖK

ALAKTARTÓ TÖMÍTÉSEK

NEM GOND AZ ABLAKMOSÁS

Az erkélyajtók és az emelő-tolóajtók (aláb-

A szárny két tömítése és a tokban lévő vízgát

Az ACTUAL ablakok nút nélküli, mindenhol

bi fotón látható, kérésre készülő) lapos

a remek tömítettség mellett megjelenésben

jól hozzáférhető tokjának köszönhetően

küszöbe lehetővé teszi az akadálytalan ki-be

diszkrét és könnyen tisztítható. Kérésre egy

nem gond az ablakmosás sem. Sok más mai

közlekedést. Előrelátó megoldás, amit a kor

harmadik tömítés is behúzható, amellyel a

ablakkal ellentétben az ACTUAL résektől és

előrehaladtával az ember egyre jobban értékel.

hangszigetelést javíthatja tovább. A látható

bemélyedésektől mentes formavilága különösen

tömítések szürke színben is választhatók.

tisztaság-barát.

LÁTHATÓ VASALATOK

MAMMUT VASALAT

LÁTHATATLAN VASALAT

A látható vasalatok is az osztrákokra

A különösen nehéz elemeknél – a MATRIX,

Zsanérok nélkül szebb: Ezért az ACTUAL

jellemző igényes kivitelezést tükrözik.

CUBIC, VIVA és a SOLAR ablakrendszereink ese-

INSIDE vasalat. Valamennyi ACTUAL

tében – a Mammut vasalat jelenti a hosszú távú,

ablakhoz választható, akár nagy súlyú

könnyed és biztos működtetést.

szárnyakhoz is.

SZÁRNYEMELŐ
A szárnyemelő biztosítja a nyíló-bukó ablakok
könnyű működtetését: A szárnyat hosszú évek
múltán is mindig a helyes pozícióba emeli be.

BECSAPÓDÁSGÁTLÓ
Valamennyi ACTUAL ablak már alapkivitelben

FIX.PONT ALUTAKARÁS
A műanyag-alu, fa-alu ablakok alumínium borítása újszerű
azáltal, hogy a sarkok illesztése egy derékszöggel történik.
Mint egy kész képkeret kerül fel az ablakra – így mind a
hosszú élettartam, mind a remek illesztés megoldott.

is tartalmaz becsapódásgátlót. Ez megakadályozza, hogy a bukóállásban lévő szárny
normál légmozgásnál becsapódjon.

F
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A HÉTKÖZNAPOK

SZínes keretei.
— AZ ACTUAL ABLAKRENDSZEREK GAZDAG SZÍNVÁLASZTÉKKAL ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE. A KÖVETKEZŐ
OLDALAKON ÁTTEKINTÉST TALÁL A LEGFONTOSABB
ALAP- ÉS KÜLÖNLEGES SZÍNEKBŐL, HOGY A HÁZÁHOZ
LEGMEGFELELŐBBET VÁLASZTHASSA!

A FA ALAPSZÍNEI A FA-ALU, ÉS a FAABLAKRENSZEREKHEZ
A faanyagra vonatkozó színválaszték a fa-, és a fa-alu ablakrenszerekhez (lucfenyő, vörösfenyő és tölgy).
Valamennyi RAL-szín kikeverhető, kérés alapján. Kiváló minőségű, környezetbarát festékeket alkalmazunk.
Kérésre természetes hatású felületek is elkészíthetők (alapozott, olajozott vagy nyitott pórusú/erezett felület).

Lucfenyő AC 1/12 csak belül
vagy FA-ALUHOZ

Lucfenyő AC 11/12

Lucfenyő AC 4/12

Lucfenyő AC 7/12

Lucfenyő AC 10/12

Lucfenyő AC 14/12

Lucfenyő AC 6/12

Lucfenyő AC 12/12
(fehér lazúrozott) csak belül

Vörösfenyő AC 1/12 csak belül
vagy FA-ALUHOZ
AC 16/12 kívülre is

Vörösfenyő AC 11/12

Vörösfenyő AC 4/12

Vörösfenyő AC 7/12

Vörösfenyő AC 10/12

Vörösfenyő AC 14/12
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ABLAKSZÍNEK KAVALKÁDJA

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK A MŰANYAG-ALU ÉS A FA-ALU ABLAKOK KÜLSŐ ALUMÍNIUM BORÍTÁSHOZ
A SZÍNEK ÉRTELMEZÉSÉNÉL AZ ACTUAL SZÍNMINTÁT KELL ALAPUL VENNI. SZÍNELTÉRÉSEK, ILL. A SZÍNEK ÉRZÉKELÉSÉNEK ELTÉRÉSEI TECHNIKAI OKOK ÉS AZ ANYAGOK KÜLÖNBÖZŐSÉGE (FA-, ALU-, MŰANYAG-, PANEL STB.) MIATT LEHETSÉGESEK.

Valamennyi RAL, eloxál-, famintázat és különleges színstruktúra választható.
A műanyag-alu és fa-alu ablakok a helyiség funkciójának megfelelően jól kombinálhatók.

RAL 7035 világosszürke

RAL 7001 ezüstszürke

RAL 7012 bazalt szürke

RAL 7016 antracitszürke

RAL 9006 fehér alumínium

RAL 9007 szürke alumínium

CO natúr eloxált

RAL 7006 bézs, szürke

RAL 3004 bíborvörös

RAL 6005 mohazöld

RAL 8001 okker barna

RAL 8003 agyagbarna

RAL 8017 csokoládébarna

RAL 8077 actual barna

DM 02

DM 03

H35 famintázat

H45 famintázat

H44 famintázat

H 61 famintázat

VÁLASZTHATÓ FAMINTÁZATÚ ÉS SZÍNES FÓLIÁK A MŰANYAG ABLAKRENDSZEREKHEZ
Ezek a műanyagablakok a faablak hatását keltik.
A famintázat a SOLAR ablakrendszernél belül és/vagy kívül lehetséges.

DEKOR vörösfenyő

DEKOR tölgy landhaus

DEKOR mahagóni
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MINDEN ADAT EGYETLEN TÁBLÁZATBAN.
— AZ ACTUAL ABLAKTÍPUSOK HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐI
Üvegfelépítés

Kétrétegű

Háromrétegű
0,6

0,6

solar g62

solar g62

Alu

SuperK-Blocker

K-Blocker

50%

50%

62%

62%

Ug [W/m²K]

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

0.5

0.5

0,6

0,6

0,6

Üvegperem

SuperK-Blocker

K-Blocker

Alu

SuperK-Blocker

K-Blocker

Alu

SuperK-Blocker

K-Blocker

SuperK-Blocker

K-Blocker

50%

50%

50%

63%

63%

63%

50%

50%

50%

Energiaátbocsátás (g)
Uf

[W/m²K]

ALEVO
Hybrid

0,83

–

–

–

–

–

–

0,66

0,71

–

–

–

0,73

0,78

ALEVO

0,91

–

–

–

–

–

–

0,68

0,74

–

–

–

0,76

0,81

ALWOOD

0,91

–

–

–

–

–

–

0,69

0,73

–

–

–

0,76

0,80

MATRIX S.LINE
HYBRID

0,91

–

–

–

–

–

–

0,69

0,73

0,75

0,80

0,87

0,75

0,80

MATRIX S.LINE

1,0

–

–

–

–

–

–

0,73

0,76

0,80

0,83

0,90

0,80

0,83

MATRIX F.LINE
HYBRID

0,97

–

–

–

–

–

–

0,70

0,75

0,77

0,82

0,88

0,77

0,82

MATRIX F.LINE

1,1

–

–

–

–

–

–

0,75

0,79

0,82

0,86

0,92

0,82

0,86

MATRIX C.LINE
HYBRID

0,97
0,92*

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

–

–

0,77

0,81

0,87

–

–

MATRIX C.LINE

1,0

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,2

–

–

0,80

0,83

0,89

–

–

SOLAR

1,3

1,2

1,2

1,3

1,2

1,3

1,3

–

–

0,88

0,91

0,98

–

–

CUBIC
VIVA

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

0,77

0,82

0,84

0,89

0,96

0,84

0,89

CLASSIC

1,2

1,2

1,2

1,3

1,2

1,3

1,3

–

–

0,86

0,90

0,97

–

–

Az Uw értékek az előírt, 1,23 m x 1,48 m-es ablak esetében kerültek megállapításra.
A szürke oszlopban lévő adatok: ACTUAL felszereltség, műanyag melegperemes üvegtávtartóval.
* Uf 0,97 a kétrétegű, és Uf 0,92 háromrétegű üvegek esetében.

Super-K-Blocker = műanyag melegperem
K-Blocker = nemesfém üvegtávtartó
Alu = alumínium üvegtávtartó

glossárium
adott építési elem. A 10 dB-es érték azt jelenti,

Uw-érték
A hőátbocsátási tényező (a kis w az angol

Összenergia-átbocsátási tényező, g-érték (%)

hogy az eredeti hangenergia 10%-a jut át – 20

window- azaz ablak - szó rövidítése) megadja,

Az a mérőszám, amely megmutatja a hőszigetelő

dB-nél az 1/100-a, 30 dB-nél az 1/1000-e, stb.

hogy Wattban megadva mekkora hőmennyiség

üvegek napvédő hatását. Minél nagyobb a g-érték,

A 10 dB-es sökkentést egyébként az ember

megy át az ablakon. Minél kisebb ez az érték,

a hőenergiának annál nagyobb része jut a lakótér-

a hangerő felezéseként éli meg. Az ACTUAL

annál jobb a hőszigetelés. Ezt az értéket az EN ISO

be, és annál jobban felmelegszik a helyiség, a

ablakoknál nem csak vastagabb az üveg, Hanem

10077 szerint számolják vagy az EN 12567 sze-

szoláris energia hasznosulása révén.

speciális, hangszigetelő fóliával is el vannak

rint mérik. Ehhez egy, az előírásoknak megfelelő

Látva, melyek az üvegtáblák között találhatók. A

méretű, azaz 1,23 m x 1,48 m nagyságú ablakot

Üvegtávtartó

különösen magas hangszigetelési elvárások ese-

használnak.

A Super-K-Blocker műanyag-szilikonhabból,

tén az ACTUAL hangszigetelési konstrukciókat és

Uf-érték

a K-Blocker nemesfémből és alumíniumból

különbőző profil lehetőségeket kínál. Az ACTUAL

készül (bővebben a 37. oldalon).

ablakok hangszigetelési értékei 33 dB és 44 dB

A tok hőszigetelését mutatja (az angol frame –
azaz keret – szóból ered a rövidítés).

között mozognak, a konstrukciótól függően.
Hangszigetelés

A speciális hangszigetelő konstrukciók alkal-

Az ablakok hangszigetelését decibelben (db)

mazása a hőszigetelést csak csekély mértékben

Ug-érték

adják meg. Minél magasabb ez az érték,

változtatja meg.

Az üveg hőszigetelését jelenti.

annál jobban leszigeteli a kinti zajokat az
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GARANCIÁK / ELISMERÉSEK / VIZSGÁLATI ANYAGOK

A LEGJOBB
MINŐSÉG.
GARANTÁLT.
— AZ ACTUAL A FELSŐ-AUSZTRIAI ANSFELDEN ERŐS
MÁRKÁJÁNAK BIZTONSÁGÁT KÍNÁLJA ÖNNEK.

Az 5 ACTUAL Garancia átfogó biztosítékot nyújt Önnek a nyílászárók magas minőségével és

ISO 9001 minősítés, számtalan elismerés, mint pl.

hosszú élettartamával kapcsolatban:

az Osztrák Környezetvédelmi Minisztérium
Innovációs díjai (2013, 2008, 2004, 1998), red dot

30 év Biztosítási garancia

dizájn díj 2013, „Felső-Ausztria Legjobb Családi

az ACTUAL vasalatok funkciójának fenntartására – azonos vagy hasonló elemek pótlásával.

Vállalkozásai 2013” és az együttműködés jó nevű

Így a nyílászárók működése legalább 30 évig garantált, amennyiben a tok és a szárny nem

Tesztelési intézményekkel jelzik az ACTUAL

hibásodtak. A nyílászárók működéséhez felhasznált anyag és munkaóra kiszámlázásra kerül-

termékek innovációját és minőségét.

nek. A 30 év számítása a gyártási bélyegző dátumával kezdődik.

10 év Garancia
a fehér PVC profilok felületénél. A színmódosulások értékelése az ISO 105-A03 (szürkeség
skála) szabvány alapján történik. A színtartósság akkor megfelelő, ha az nem csökken a
4-es fokozat alá a szürkeségi skálán. A felület szennyezettsége következtében fellépő
elszíneződésekre nem vonatkozik a garancia (lásd: A garanciális szolgáltatások határai).

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 122007227

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Certificate in accordance
with ISO 9001

10 év Garancia
az eloxált és porszórt alumínium profilok kültéri behatásoknak kitett felületeinél. Ennek minimális mértékét a DIN EN ISO 2813 szabvány szerint meghatározott fényességi fok képezi,
amely az eredeti értéknek legalább 30%-át jelenti.

7 év Garancia
a fóliázott PVC profilok felülete esetében. A színmódosulások értékelése a DIN EN ISO 105-

Az Osztrák Környezetvédelmi
Minisztérium innovációs díját
négyszer kapta meg
2013/2008/2004/1998

A03 (szürkeség skála) szabvány alapján történik. A színtartósság akkor megfelelő, ha az nem
csökken a 4-es fokozat alá a szürkeségi skálán.

5 év Garancia
a hőszigetelő üveg belsejének bepárásodására. A hőszigetelő üvegek minőségének szemrevételezéssel történő vizsgálatához az osztrák Üveggyártók Országos Szövetsége (Hadamar)

A Wirtschaftsblatt és az Österreichischer
Kreditschutzverband keretében megrendezett
AUSTRIAN LEADING COMPANIES verseny
díjazottja

irányelveit vesszük alapul.

Az egyes alkotóelemek szemrevételező megítélésének alapját az „Ablakok és homlokzatok minőségi irányelvei” képezik.
Kérjük, vegye figyelembe az ACTUAL Kezelési, karbantartási és szerelési útmutatók, garanciák füzetében található
iránymutatásokat, A garanciális pontok technikai határai-t és a garanciális szolgáltatások terjedelmét. Az ACTUAL ezen
garanciális szolgáltatásokat magánvevőknek (végfelhasználóknak) nyújtja, az Európai Közösség területén. A garanciális
szolgáltatás az alkotóelemeknek az eredeti átadás helyén való költségmentes rendelkezésre bocsátását jelenti. A szerelés és az útiköltség nem képezi a garanciális szolgáltatások részét. Mind a garancia, mind a szavatosság számításának
kezdete a szállítás napja. A garanciális szolgáltatások csak teljesen kifizetett nyílászárók esetén érvényesek.
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ACTUAL PARTNEREK & BEMUTATÓTERMEK
az Ön közelében:
www.actual-ablak.hu www.actual.at www.actual.de
Kérdése van? Megnézné az ACTUAL Bejárati ajtók katalógusát is?
Keressen meg Bennünket az alábbi elérhetőségek egyikén!

ACTUAL Profil- és Ablakgyártó Kft.
H-1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 289-295.
Tel.: +36 1 278 2023, Fax: +36 1 278 2025
www.actual-ablak.com, Mail: info@actual.hu
03/2014 – A műszaki változtatások és nyomtatási hibák jogát
fenntartjuk. A képek különleges kivitelt is ábrázolhatnak.

