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Tâmplãrie PVC si Aluminiu

Totul pentru casa ta



90 110 130 150 180 210 240 260 280 320

Aluminiu Alb X X X
Aluminiu Maro X X X X X X

Dimensiune (mm)
Tip glaf Culoare

GLAFURI DE INTERIOR

GLAFURI DE EXTERIOR

GLAFURI

150 200 250 300 350 400

PVC Alb X X X X X X

PVC Mahon X X X X X

PVC Mooreiche X X X X X
PVC Nuc X X X X X

PVC Stejar auriu X X X X X

Dimensiune (mm)
Tip glaf Culoare
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Util pentru amenajarea casei tale, glaful sau pervazul de 
interior are o dublă funcţionalitate. Pe lângă aspectele
practice legate de protejarea peretelui sau a ferestrei, 
acesta reprezintă şi un element esenţial pentru decorul 
locuinţei tale. Acest glaf PVC se utiliează pentru interiorul 
casei, iar datorită gamei de culori disponibile, se poate 
asorta cu uşurinţă cu decorul casei tale.

Glafurile din aluminiu sunt special concepute 
pentru exterior, confera protectie zidariei la 
intemperii si un aspect deosebit ferestrei. Astfel, 
intretinerea devine mult mai usoara. 

Montajul glafurilor de aluminiu se realizeaza sub
 tocul ferestrei, cu prindere mecanica intr-un profil
 special numit inaltator de glaf. Sunt prevazute cu
 capace laterale de drenare a apei.

Culorile disponibile sunt alb si maro 
Gama de glafuri de exterior din aluminiu si 
accesorii include glafuri de aluminiu standard in 
diferite forme, culori si dimensiuni, capace de 
inchidere si elemente de imbinare.

TÂMPLĂRIE PVC

ȘI ALUMINIU

Cheltuielile pentru incalzirea locuintei scad considerabil  prin montarea ferestrelor potrivite si aceasta 
datorita proprietatilor excelente de izolatie termica ale materialului profilului, ale sistemului de garnituri 
precum si ale geamului termoizolator.

Avantajele tâmplăriei PVC sau Aluminiu:

1. Durabilitate (sisteme garantate 50 de ani)
2. Rezistență la factorii de mediu
3. Întreținere ușoară
4. Izolare termică și fonică
5. Protecție antiefracție
6. Sistem de ventilație
7. Confort pentru spațiul locuit
8. Aspect estetic foarte plăcut
9. Investiție pe termen lung recuperată rapid



CABINE DE DUȘ

Într-o epocă a vitezei și a omului foarte activ, dușul este un
element esențial în viața de zi cu zi. 
Pentru clipe de relaxare cotidiene, din simț practic sau pentru
un design modern și inovativ, cabinele de duș sunt soluția ideală
pentru orice spațiu. 

Avantaje:
- potrivite atât pentru poziționarea pe colț cât și pentru 
poziționarea simplă, pe un perete,
- dimensiunile sunt adaptabile astfel încât pot  fi folosite atât
 pentru  băi mari cât și pentru băi de dimensiuni mai mici,
- permit exploatarea spațiului pe verticală,
- design plăcut, modern.

PLASE DE INSECTE

PLASE DE INSECTE CU PRINDERE PE BALAMALE

PLASE DE INSECTE TIP RULOU

Foarte usor de montat, potrivite pentru toate tipurile de tamplarie, pvc sau aluminiu, 
aceste plase de insecte / tantari sunt cele mai populare de pe piata.

Caracteristici tehnice:
» realizate din Aluminiu extrudat vopsite in camp electrostatic
» plasa antiinsecte este din fibra de sticla ignifuga
» are un design placut si se monteaza pe orice tip de fereastra
» se pot realiza plase antiinsecte cu balama pana la 1,2 m latime si 2,4 m inaltime
» Inchiderea plasei de insecte se face cu ajutorul unui sistem alcatuit din unul sau 
doua puncte de inchidere actionate din interior de manere cu un design placut. 

Avantaje:

» pot  fi demontate in timpul sezonului rece si refolosite cand este nevoie. In acest 
fel se murdaresc mai rar si le creste durata de viata
» manevrabilitate buna
» plasa este realizata din fibra de sticla si este foarte rezistenta in timp dar si impotriva
 razelor solare, deci nu se vor decolora
» se curata foarte usor

Pe cat de estetice pe atat de utile, plasele de tantari tip rulou completeaza 
intr-un mod armonios tamplaria moderna din PVC sau Aluminiu.

Caracteristici tehnice:

» carcasa, ghidajele si axul sunt din aluminiu extrudat
» plasa antiinsecte este din fibra de sticla ignifuga
» ghidajele au perii antivant
» are un design placut si se monteaza pe orice tip de fereastra
» se pot realiza plase antiinsecte de tip rulou pana la 2 m latime si 2,4 m 
inaltime.

Avantaje:

» pot  fi stranse/ rulate in timpul sezonului rece si refolosite cand este nevoie.
 In acest fel se murdaresc mai rar si le creste durata de viata
» manevrabilitate crescuta, cu autoblocare
» etansare pe baza de perii, impotriva insectelor
» plasa este realizata din fibra de sticla si este foarte rezistenta in timp dar si 
impotriva razelor solare, deci nu se vor decolora
» se curata foarte usor



RULOURI EXTERIOARE UȘI DE GARAJ

Protejarea ferestrelor cu rulouri exterioare va aduce 
avantaje atat pe timp de vara, cat si pe timp de iarna.

1. Izolatie termica – de altfel, principalul motiv pentru care
 oamenii isi monteaza termo-storuri.

2. Umbra si racoare – sticla ferestrelor nu se mai incinge,
 razele soarelui nu mai bat in fereastra dumneavoastra.

3. Confort privind intensitatea luminii - Intensitatea luminii
 din casa poate  fi reglata cu ajutorul termo-storurilor. Le 
 puteti inchide partial sau total, in functie de necesitatile 
 din fiecare moment al zilei.

4. Izolare fonica

5. Un plus de securitate datorită faptului că permit montarea
de sisteme de inchidere.

6. Design plăcut ce se poate armoniza perfect cu restul 
construcției.

Datorita materialelor si componentelor de calitate 
folosite, usile de garaj tip rulou au o serie de avantaje 
si caracteristicicare le transforma in solutia perfecta 
pentru garajul dumneavoastra:
» rezistenta deosebita la intemperii;
» siguranta in exploatare;
» silentiozitate in exploatare;
» usurinta in exploatare cu ajutorul motoarelor 
telecomandate;
» minim 20 de ani de functionare;
» se pot monta optional lamele perforate;
» nu obtureaza spatiul de intrare in garaj;
» confera un aspect estetic deosebit garajului datorita 
diferitelor tipuri de suprafete sau culori, inclusiv    
imitatii lemn.
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