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je viac ako okno!
balance

balance

evolution

irma Realtherm Kft. vykonáva svoju činnosť
v oblasti výroby plastových dverí a okien
temer s 10 ročnou odbornou praxou. Našim

Deceuninck/
Inoutic Prestige
76 mm / 6 komorový

Deceuninck/
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76 mm / 6 komorový

Deceuninck/
Inoutic Eforte
84 mm / 6 komorový

cieľom je, aby sme našim partnerom a klientom vedeli
okrem výrobkov zabezpečiť aj spoľahlivé odborné

rovné

predsadené

rovné

3x

3x

3x

24–38 mm

24–38 mm

50 mm

zakúpenia výrobku, ale aj po uplynutí rokov či desaťročí.

0,92 W/m2K

0,92 W/m2K

0,74 W/m2K

Najdôležitejším prostriedkom dosahovania kvality je sys-

47 dB

47 dB

47 dB

pozadie, vďaka ktorému ľahko dokážeme splniť aj ich
najšpeciálnejšie nároky a požiadavky.
Našim dlhodobým zámerom je, aby naši odberatelia boli
spokojní s našimi dverami a oknami nielen v momente
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tém vytvorený v zmysle normy MSZ EN ISO 9001:2009,
ktorým je zabezpečená trvalá a zároveň dokonalá úroveň
nie len našich výrobkov, ale aj našich služieb.
Z dôvodu požiadaviek predpisov týkajúcich sa
energetickej úspornosti a zvyšujúcich sa bezpečnostných
požiadaviek sú naše dvere a okná vyrobené z
najmodernejších základných materiálov nemeckou
technológiou, ktorá je známa svojou precíznosťou, a to
zabudovaním skla s najlepšími hodnotami zvukovej a
tepelnej izolácie.
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prevedenie krídla
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Deceuninck/
Inoutic Arcade
71 mm / 5 komorový
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rovné

predsadené

tesnenie

2x

2x

zasklenie

24–36 mm

24–36 mm

tepelná izolácia

0,96 W/m2K

0,96 W/m2K

zvuková izolácia

44 dB

44 dB

okenné krídlo
terasové krídlo
dverné krídlo

typy

realtherm

sklopno-posuvné
zdvižno-posuvné
harmonika
hliníkový kryt
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evolution
Séria výrobkov evolution sa vzhĺadom na hodnty tepelnej izolácie
dá považovať za súčasný špičkový produkt trhu. Pri výborných
tepelnoizolačných vlastnostiach sú okná prístupné aj v širokom
výbere farieb a dizajnu, takže nech ide o tradičné prevedenie či
špeciálne fasády pasívnych domov, dokážeme splniť všetky
požiadavky.
Hliníkový obal montovateľný na okná – ktorý je možné umiestniť
na rám aj dodatočne – dáva oknám naozajstný kovový efekt bez
toho, aby sme sa museli zrieknuť jednoznačných výhod plastových okien. Hliníkový obal môže byť akýkoľvek podľa požiadavky
objednávateľa, vďaka inteligentnému dizajnu sa zase dá použiť
rovnako na starých aj na nových budovách.
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Parametre
! 6 komorový profilový systém INOUTIC Eforte skupiny firiem
Deceuninck so stavebnou hlbkou 84 mm
! Vyrobené z 100% nového PVC v celej hmote profilu
! 3 obiehajúce sivé alebo čierne tesnenia
! Rovný krídlový profil
! Biela farba alebo 40 ďalších farebných odtieňov fólií
! Dostupný aj s vonkajším hliníkovým obalom v neobmedzenom
výbere farieb
! V základnom prevedení trojvrstvové Ug=0,5 W/m2K zasklenie,
na žiadosť v kombinácii „s teplým rámikom”
! Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti celým oknom Uw=
0,74 W/m2K, ktorá sa vzťahuje ešte na pasívne domy s najprísnejšími kritériami
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optimum
Pri zostavovaní palety našich výrobkov zohral kľúčovú úlohu
vysoký stupeň slobody výberu: či už ide o vonkajší vzhľad, tepelnotechnické vlastnosti, ochranu proti vlámaniu alebo špeciálne
stavebné riešenia.
Výbornou tepelnoizolačnou vlastnosťou systému optimum môžeme ušetriť veľa energie a financií. Táto séria výrobkov je pre svoj
mimoriadne výhodný pomer cena/hodnota veľmi vyhľadávaná,
vďaka svojmu štíhlemu dizajnu zase vyhovuje aj najnáročnejším
estetickým požiadavkám. S jej pomocou sa dá zabezpečiť za
mimoriadne výhodnú cenu hodnotné a pritom nadčasovo elegantné prevedenie okien a fasád.
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Parametre
! 5 komorový profilový systém INOUTIC Arcade skupiny firiem
Deceuninck so stavebnou hlbkou 71 mm
! Vyrobené z 100% nového PVC v celej hmote profilu
! Dva obiehajúce sivé alebo čierne tesnenia
! Zaoblený (s odvodom vody) alebo rovný krídlový profil
! Biela farba alebo 40 ďalších farebných odtieňov fólií
! V základnom prevedení dvojvrstvové Ug=1,0 W/m2K, v opcii trojvrstvové Ug=0,7 W/m2K zasklenie, na žiadosť v kombinácii „s
teplým rámikom”
! Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti celým oknom Uw=
0,96 W/m2K (s opciou zasklenia)
! Zvuková izolácia až do 44 dB
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balance
Systém balance predstavujúci výbornú kvalitu je ideálnou voľbou
tak z ekologického hľadiska, ako aj z hľadiska dizajnu a funkčnosti,
vďaka svojej vyváženosti zase vyhovuje aj najprísnejším požiadavkám moderných budov. Vďaka farebným fóliám v štyridsiatich
odtieňoch dokážeme splniť hociktorú požiadavku na farbu zo
strany našich odberateľov, nech už ide o dvere a okná matného
vzhľadu či vzhľadu pôsobiaceho špeciálnym kovovým efektom.
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Parametre
! 6 komorový profilový systém INOUTIC Prestige skupiny firiem
Deceuninck so stavebnou hlbkou 76 mm
! Vyrobené z 100% nového PVC v celej hmote profilu
! 3 obiehajúce sivé alebo čierne tesnenia so stredovým tesnením,
2 zase v prípade systému s dorazovým tesnením
! Krídlový profil elegantného dizajnu (s odvodom vody) alebo profil
rovný
! Biela farba alebo 40 ďalších farebných odtieňov fólií
! Dostupný aj s vonkajším hliníkovým obalom v neobmedzenom
výbere farieb
! V základnom prevedení dvojvrstvové Ug=1,0 W/m2K, v opcii trojvrstvové Ug=0,7 W/m2K zasklenie, na žiadosť v kombinácii „s
teplým rámikom”
! Vynikajúca hodnota tepelnej priestupnosti celým oknom Uw=
0,92 W/m2K (s opciou zasklenia)
! Zvuková izolácia až do 47 dB
! Základné bezpečnostné kovanie Maco Multi-Matic s mechanickým mikro vetraním
! V opcii sú dostupné aj stupne bezpečnosti RC1 a RC2
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