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Realtherm Kft. közel 10 éves szakmai tapasz-

talattal a háta mögött végzi tevékenységét a

műanyag nyílászáró gyártás területén. Célunk, hogy part-

nereinknek és ügyfeleinknek ne csak termékeket tudjunk

biztosítani, hanem egy megbízható műszaki hátteret is,

aminek köszönhetően még a legkülönlegesebb igényeket

és kéréseket is könnyedén teljesíthetjük.

Hosszú távú célunk, hogy vevőink ne csak a termék megvá-

sárlásának pillanatában legyenek elégedettek nyílászáró-

inkkal, hanem évek, sőt évtizedek múltán is. A minőség elé-

résnek legfontosabb eszköze az MSZ EN ISO 9001:2009

szabvány szerint kialakított rendszer, amely nem csak ter-

mékeink, hanem szolgáltatásaink állandó és egyben kifo-

gástalan színvonalát is biztosítja.

Az energiatakarékossági előírások és a növekvő biztonsági

igények miatt nyílászáróink a legmodernebb alapanyagok-

ból, a precizitásról ismert német technológiával készülnek,

méghozzá a legjobb hang- és hőszigetelő értékkel bíró üve-

gek beépítésével.

több mint egy ablak!

Deceuninck/
Inoutic Prestige

76 mm / 6 kamra

Deceuninck/
Inoutic Prestige

76 mm / 6 kamra

Deceuninck/
Inoutic Eforte

84 mm / 6 kamra

egyenes design egyenes

3x 3x 3x

24–38 mm 24–38 mm 50 mm

0,92 W/m K2 0,92 W/m K2 0,74 W/m K2

47 dB 47 dB 47 dB

balance balance evolution
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Deceuninck/
Inoutic Arcade

71 mm / 5 kamra

Deceuninck/
Inoutic Arcade

71 mm / 5 kamra

egyenes íves

2x 2x

profil

ki
vi

te
le

k

24–36 mm 24–36 mm

0,96 W/m K2 0,96 W/m K2

44 dB 44 dB

megjelenés

tömítés

üvegezés

hőszigetelés

hangszigetelés

normál szárny

széles szárny

ajtó szárny

toló-bukó

emelő-toló

harmónika

alu burkolat

optimum optimum
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evolution

Az evolution termékcsalád a hőszigetelő értékeket tekintve a piac
jelenlegi csúcstermékének tekinthető. A kiváló hőszigetelési tulaj-
donságok mellett az ablakok nagy szín- és formaválasztékban is
elérhetők, így legyen szó hagyományos kialakításról vagy passzív-
házak különleges homlokzatáról, minden kívánságot teljesíteni tu-
dunk. Az ablakokra felszerelhető alumíniumburkolat – amelyet
utólag is felhelyezhetünk a keretekre – valódi fémhatást kölcsönöz
az ablakoknak anélkül, hogy le kellene mondanunk a műanyag nyí-
lászárók által nyújtott egyértelmű előnyökről. Az alumínium burko-
lat a megrendelő kívánsága szerint bármilyen lehet, az intelligens
tervezésnek köszönhetően pedig régi és új épületeken egyaránt
alkalmazható.

• Deceuninck cégcsoport 84 mm beépítési mélységű, 6 kamrás
INOUTIC Eforte profilrendszere

• Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
• 3 körbefutó szürke vagy fekete tömítés
• Egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
• Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
• Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal is

elérhető
• Alapkivitelben háromrétegű Ug=0,5 W/m K üvegezés, kíván-

ságra „melegperemmel” kombinálva
• Kiemelkedő Uw=0,74 W/m K egész ablakra vonatkozó hőát-

adási érték, amely még a legszigorúbb passzív házakra vonat-
kozó szabvány értékeit is túlteljesíti

• Hangszigetelés akár 47 dB-ig fokozható
• Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel el-

látott vasalat
• Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők

Paraméterek

2

2

4 9
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optimum

Termékpalettánk összeállításánál kulcsfontosságú szerepet ka-
pott a magas fokú választási szabadság; legyen szó külső meg-
jelenésről, hőtechnikai tulajdonságról, betörésvédelemről vagy
speciális építészeti megoldásról. Az optimum rendszer kiváló hő-
szigetelő tulajdonságával rengeteg energiát és pénzt takaríthatunk
meg. A termékcsalád rendkívül kedvező ár-érték aránya miatt na-
gyon keresett, karcsú formatervezésének köszönhetően pedig a
legigényesebb esztétikai követelményeknek is megfelel. Segítsé-
gével rendkívül kedvező áron biztosítható a nyílászárók és a hom-
lokzatok értékes, mindemellett pedig időállóan elegáns kialakí-
tása.

•Deceuninck cégcsoport 71 mm beépítési mélységű, 5 kamrás
INOUTIC Arcade profilrendszere

• Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
•Két körbefutó szürke vagy fekete tömítés
•Íves (vízvetős) vagy egyenes vonalvezetésű szárnyprofil
•Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
•Alapkivitelben kétrétegű Ug=1,0 W/m K, opcióban háromrétegű

Ug=0,7 W/m K üvegezés, kívánságra „melegperemmel” kombi-
nálva

•Kiemelkedő Uw=0,96 W/m K egész ablakra vonatkozó hőáta-
dási érték (opciós üvegezéssel)

•Hangszigetelés akár 44 dB-ig fokozható
•Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel el-

látott vasalat
•Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők

Paraméterek

2

2

2
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balance

A kiváló minőséget képviselő balance rendszer mind környezet-
védelmi, mind formatervezési, mind funkcionalitási szempontból
ideális választás, kiegyensúlyozottságának köszönhetően pedig
megfelel még a korszerű épületekkel szemben támasztott legszi-
gorúbb követelményeknek is. A negyvenféle színes fóliának kö-
szönhetően megrendelőink bármilyen színigényét teljesíteni tud-
juk, legyen szó matt, netán különleges fémhatású küllemmel bíró
nyílászárókról.

• Deceuninck cégcsoport 76 mm beépítési mélységű, 6 kamrás
INOUTIC Prestige profilrendszere

• Teljes keresztmetszetben 100% tiszta PVC
• 3 körbefutó szürke vagy fekete tömítés középtömítéses, 2 pedig

az ütközőtömítéses rendszer esetén
• Elegáns formatervezésű (vízvetős) vagy egyenes vonalvezetésű

szárnyprofil
• Fehér vagy 40 különféle fóliás szín
• Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal is

elérhető
• Alapkivitelben kétrétegű Ug=1,0 W/m K, opcióban háromrétegű

Ug=0,7 W/m K üvegezés, kívánságra „melegperemmel” kom-
binálva

• Kiemelkedő Uw=0,92 W/m K egész ablakra vonatkozó hőát-
adási érték (opciós üvegezéssel)

• Hangszigetelés akár 47 dB-ig fokozható
• Maco Multi-Matic alapbiztonsági, mechanikus résszellőzővel el-

látott vasalat
• Opcióban RC1 és RC2 biztonsági fokozatok is elérhetők
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