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A Tl-IFRMOO niüanyag/alurninium ablak kizárÓlag kívül aluminiumborilással. nelül nedKj lúher 

niisilyagban rendelhető . Eme/etI a THERMO3 Számos színben kapoalo es alnyekoastechniksva, 
t.elátrís ellen: védelemmel ás rovarra8ó rendszerrel kombinált atd. 
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A DIMSNSIONi műanyag ablak kívánság szerint kívül ás hekil lehÓr múanyagban kaphaló, valamzil 
kivül alumnejmhor,Iással és/vagy belül fadekor fóli9val. EzeO kívül a DIMENSION- 5751005 színben 
Kivitole7he9á. kn:ribinálhatö különféle árnyákolókkal, beidtás elleni- ás rovar/edeleinmal. 
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A m űanyag/ole kapcsolt szárnyas ahlk. a DIMENSION4 kíyüí SlLiininIrn0)orll5ssal, Celul lenorben vagy 

lad5kor lÓlíav78 kapható. Ezen fel ő l a DlMENSlONl számos sznben kivilelúzrietó, ás rovarvácle:emmel 

komcindilhatő . 
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A PASSON rrivanyag ablak kivánság szanel kívúl ás beUl fenör n anyagban kapható. valonrOl kei 
aluniinleirinorilással ás/vagy belül fadekor lóliával. Ezen kívül a PASSION sokfélú szír;COn kivitelezhet ő , 

ás komninilhaiÖ árnyékolókkal, bekihüs ellen: vódolemrnel ás rovarvedelemml. 
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A műanyag/alumínium PASSION vnlro-oosgn ablak kizárólag kivül alurr:ín:umbor,(ással es be:ül fehár 

műanyag kívieihen kaphato. Tov/ibbÓ a PASSION vetro-dsign szimos színben választhat ő  ás kom-

binlhai árnkolas'r.c.l nikaval, holátas elleni václele,rr iirrel ás rovarháloval. 
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A SOLION m űanyag aolak kvánság szerint kívül ás celül m űnnyagban kapható, valamint kívül eluminium-

bontással és/vagy belül tadekor fóliával. Ezen kívül O SOLION számos szinben kiviteleztirmlö, komb:nal-

ható árnyékolókka!, belatás elleni véde!emnniel es rovarvödeiornmel. 
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