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ECO - THERM® - A KÖRNYEZETBARÁT NYÍLÁSZÁRÓ

Termékünkkel egycsapásra csökkentheti háza 

károsanyag-kibocsátását és f tési-h tési költségeit!

VÁLASSZA A RITOK ECO - THERM® NYÍLÁSZÁRÓKAT!

ECO - THERM®
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A RITOK
ECO - THERM®   
ABLAKRÓL

A legnagyobb h veszteség a 

ház nyílászáróin keresztül 

történik, ezért fokozottan kell 

figyelni nyílászáróink min sé-

gére. A h szigetelés ma az 

egyik legjobb befektetés, ami 

gyorsan megtérül és kom-

fortérzetünket is javítja. 

A Ritok ECO - THERM®  abla-

kokkal képesek vagyunk el-

érni  az ablakszerkezetre 

vonatkozó Uw=0,89W/m2K 

értéket. Ezt az értéket a for-

radalmian új, légkamrás, ré-

tegragasztott, vetemedés- , 

csomó- és toldásmentes 

német faalapanyagnak, vala-

mint a három réteg , nemes-

acél peremmel ellátott, Krip-

tongázzal töltött speciális 

üvegnek( Ug=0,6W/m2K ) 

köszönhetjuk. Annak ellenére, 

hogy a szerkezetnek ilyen 

kimagasló h szigetel  

képessége van, megtartottuk 

kecsességét, hiszen az ablak 

beépítési mélysége csupán 

68mm, az üveg középs  ré-

tege pedig egy speciális 

h szigetel  fólia. Így az ab-

lakszárny kis súlya könnyen 

kezelhet vé és hosszú 

élet vé teszi az alapkiszere-

lésben is teljesen rejtett Roto 

Designo vasalattal szerelt 

nyílászárót.



RITOK ECO - THERM® NYÍLÁSZÁRÓK

Nyílászáróink alapkiszerelésben 

az alábbi tulajdonságokkal ren-

delkeznek:

• 68 mm-es toldásmentes, ré-

tegragasztott, légkamrákkal 

ellátott faanyag, mely akár 

35%-kal jobb h szigetel , mint 

a hagyományos faprofilok

• 3 réteg  vizesbázisú felület-

kezelés

•Ug=0,6W/m2K Kriptongázzal 

töltött három réteg  üvegezés

•dupla gumitömítés a jó h - és 

hangszigetelés érdekében

•rejtett Roto Designo vasalat, 

mely biztonságos, ugyanakkor 

elegáns küls t biztosít a lakás 

bels  terében is

•alumínium szárnytakaró és 

szoknyás vízvet , hogy az ab-

lakok ellenálljanak az 

id járásnak

Ritok Kft. - Nyílászárók panelt l a palotáig - web: www.ritok.hu - e-mail: info@ritok.hu 

KIVÁLÓ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY 

Kimagasló m szaki paraméterei ellenére a 
Ritok ECO - Therm® nyílászárókat 
elérhet  áron kínáljuk, valamint f tési -
h tési költségeit is jelent sen csökkent-
heti!

EGYEDÜLÁLLÓ SZIGETELÉS 

A teljes szerkezetre vonatkozó 

Uw=0,89W/m2K érték garantálja otthona  
kellemes bels  klímáját az év minden 
id szakában  

KÖRNYEZETBARÁT

A modern házak károsanyag-kibocsátása 
töredéke a hagyományos lakóházaknak.
A Ritok ECO - Therm® nyílászárókkal Ön 
is hozzájárulhat környezete megóvásához!


