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TROCAL uvádza na trh prvé sériovo vyrábané plastové okno.

TROCAL Serie 100 ako prvý vyrábaný okenný profil z tvrdého
PVC s viackomorovým systémom.

TROCAL patentuje prvé farebné profily s povrchom PMMA.

Na trh je uvedené prvé plastové okno so stredovým tesnením.

Systém stredového tesnenia TROCAL Serie 900 sa stretáva
s nadšením u spracovateľov.

TROCAL vyvíja prvé rohové spojky pre vchodové dvere – a opäť
určuje štandardy.

TROCAL patentuje prvý recyklovaný profil a následne zaň dostáva ocenenie „Produkt roku 1991“.

Predstavený prvý systém opláštenia hliníkom. V optimalizovanej
forme sa dnes etabloval ako systém TROCAL AluClip.

Predstavenie profilu TROCAL elegance stanovuje nové meradlá
na poli designu.
5-komorový systém InnoNova 2000 predstavuje aktuálny vývoj.

2000

TROCAL PolyPro dopĺňa ako materiálová alternatíva sortiment
produktov.

2003

2007

Začiatok novej generácie profilov TROCAL InnoNova_70 ako
systémov so stredovým a dorazovým tesnením.
TROCAL 88+ meradlo pre ostatných. Zreteľne vylepšená
tepelná izolácia. Viac priestoru a stability pre zvukovú izoláciu
a bezpečnosť.

TROCAL InnoNova_70.M5

TROCAL InnoNova_70.M5

Konštrukcia stredového tesnenia v ráme spolu s unikátnou
patentovanou vnútornou konštrukciou komôr profilov tvorí
základ technických vlastností, ktorý ťažko nájde seberovného:

Päťkomorový systém.
Najvyššia odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii.
Skvelá tepelná izolácia rámov a krídiel s výstužou
(Uf = 1.2 W/m2K).
Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii.
Významný statický potenciál pri zoštíhlení konštrukcie
a pohľadovej šírky.
Znamenitá ochrana proti hluku.
Vysoká odolnosť proti vlámaniu.
Štandardne naextrudované tesnenia v šedej farbe.
Stabilizované ekologickými prísadami GREENLINE.
Možnosť mechanického alebo elektronického systému
trvalého vetrania.
Plne recyklovateľné.

Pokiaľ hľadáte technický výkon bez kompromisov, práve ste
ho našli. InnoNova _70.M5 splní všetky Vaše požiadavky na
okná a dvere. Nekladie žiadne obmedzenia na výšku zabudovania a zaručuje vysokú životnosť výrobkov pri zachovaní
ich plnej funkčnosti. Verte nám, niečo o tom vieme už 50 rokov!
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TROCAL InnoNova_70.A5
TROCAL InnoNova_70.A5

Konštrukcia s dorazovým tesnením využíva všetky prednosti unikátnej patentovanej vnútornej konštrukcie komôr
profilov série InnoNova spolu s jednoduchou údržbou hladkej drážky v ráme.

Päťkomorový systém.
Najvyššia odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii.
Skvelá tepelná izolácia rámov a krídiel s výstužou
(Uf = 1.3 W/m2K).
Vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii.
Významný statický potenciál pri zoštíhlení konštrukcie
a pohľadovej šírky.
Znamenitá ochrana proti hluku.
Vysoká odolnosť proti vlámaniu.
Štandardne naextrudované tesnenia v šedej farbe.
Možnosť mechanického alebo elektronického systému
trvalého vetrania.
Stabilizované ekologickými prísadami GREENLINE.
Plne recyklovateľné.

InnoNova_70.A5 Vám ponúkne moderný päťkomorový
systém s elegantným vzhľadom, výbornými vlastnosťami
a jednoduchou údržbou.

Na nerozoznanie od drevených! Fólie s dekorom dreva
DecoStyle dajú Vašim oknám vzhľad prírodného materiálu.
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TROCAL InnoNova_70.elegance

TROCAL InnoNova_70.elegance

Ak hľadáte popri vysokom technickom výkone aj design,
štíhle línie a elegantnú formu, je prevedenie elegance
určené práve Vám.

Profilové systémy TROCAL InnoNova_70.elegance sú spojením moderného designu a špičkovej techniky. Elegantné
mäkké línie sú výrazným rysom, ktorý môžete uplatniť
u okien, u balkónových aj vstupných dverí. V spojení
s vyspelými technológiami tak typickými pre TROCAL, ako
sú naextrudované šedé tesnenia alebo farebné úpravy
DecoStyle, sú systémy elegance špičkovými reprezentantmi
plastových okien na svetovom trhu.

Výber je len na Vás – systém TROCAL_70.elegance
ponúkame v prevedení so stredovým aj s dorazovým
tesnením.
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TROCAL 88+
Investícia do budúcnosti
Neustále úsilie o vyšší stupeň kvality prinieslo so systé-

Značne zlepšená tepelná
izolácia s optimálnymi
mi
termickými priebehmii

mom TROCAL 88+ nový formát v konštrukcii okien. Inteligentná konštrukcia nového profilu umožňuje mimoriadne
zvýšenie hodnôt tepelnej a zvukovej izolácie, bezpečnosť
a hospodárnosť. So systémom TROCAL 88+ bol dosiahnutý kvalitatívny skok. Pocítite ho zvýšením kvality Vášho
bývania a života.

Zlepšenie fyzikálnych vlastností prostredníctvom stavebnej hĺbky okenného profilu je práve pri 88 mm na hranici
z hľadiska hospodárnosti a efektivity.

Porovnanie hodnôt Uf
TROCAL InnoNova 70 mm
dorazové tesnenie, s oceľou

2
1,3 W/(m K)

TROCAL InnoNova 70 mm
stredové tesnenie, s oceľou

1,2 W/(m2 K)

TROCAL 88+ s oceľou

1,0 W/(m2 K)

TROCAL 88+ bez ocele
s tepelnou izoláciou

2

0,78 W/(m K)

Priebežná 6-komorová technika,
ktorú nájdete nielen v profiloch,
ale vo všetkých funkčných rovinách. Komory sú
dimenzované tak, aby zabezpečovali optimálnu
tepelnú izoláciu.
Viac pohody vďaka lepším hodnotám Uw,
menšie riziko tvorby kondenzátu a vyššie
teploty povrchov.
Systém stredového termo-tesnenia s vynikajúcou izoláciou.
Tri tesniace roviny v celom systéme aj v oblasti pripojenia zaručujú lepšiu ochranu voči
nárazovému dažďu a vzduchotesnosť.

Ino
Inovatívne tesnenie drážky
krídla zabezpečuje dodatočnú tepelnú
izoláciu.

Výs
Výstupok v ráme ako odkvapová hrana
h
pre odvod prípadného
ho
teplotou podmieneného kondenzátu.
zátu. Profe
Profeofe
f sionálna montáž vďaka funkčným
m zarážkam
pre vedľajšie profily s naextrudovanými tesneniami.
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Spoľahlivosť a enormná
konštrukčná zaťažiteľnosť

S d
dlhou životnosťou a robustný vďaka
vylepš
vylepšenej statike.
Upevnenie okien cez špeciálne montážne
komory v chránenom (suchom) priestore.
Nenáročný na údržbu vďaka umiestneniu
okenného kovania v chránenom priestore
za stredovým termo-tesnením.

Viac priestoru a stability
lity
pre zvukovú izoláciu
ab
bezpečnosť

Lep
Lepšia zvuková izolácia ako
u 70 m
mm systémov.
Široké spektrum zasklenia (24-46/5
(24-46/54
54
mm), hrubšie sklá napr. špeciálne sklá
klá pre
zvukovú izoláciu a bezpečnostné sklá (trojsklo).
Najvyššia ochrana proti vlámaniu vďaka
uchyteniu uzatváracích plechov.
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TROCALipsum
AluClip
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing.
TROCAL AluClip

Systém opláštenia hliníkovými profilmi AluClip je ideálnym spojením designu a funkčnosti. S týmto systémom
si môžete dopriať farebné okná v ľubovoľnej farbe podľa
vzorkovníka RAL bez akýchkoľvek kompromisov.

Dokonalý povrch, ľubovoľná farba či elox, detail napojenia hliníkových líšt na tupo, vylučujúci otváranie špár pri
tepelnej dilatácii ponúka dokonalý nadčasový vzhľad Vašich
okien.

Pod hliníkovým opláštením sa skrýva InnoNova_70.M5 alebo
A5, resp. systém 88+ so všetkými svojimi prednosťami.

Kombinácia, ktorú by ste inde márne hľadali...
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TROCAL AluFusion
TROCAL AluFusion
AluFusion je úplne novou generáciou okien. Okrem známej funkcie hliníkovej krycej lišty , ktorou je v prvom rade
farebné stvárnenie okna a jeho vzhľadu, je pri systéme
AluFusion jedinečným práve spôsob napojenia hliníkového
profilu na krídlo z PVC. Hliníkové opláštenie plne preberá
statickú funkciu, čím úplne odpadá nutnosť vystužovania
krídla. Z toho vyplývajú špičkové hodnoty všetkých vlastností týchto moderných okien: statika, tepelná izolácia,
protihluková ochrana a viaceré varianty designu krídiel.

Dva materiály. Spojením hliníka a PVC vzniká jedinečná
kombinácia: TROCAL AluFusion.

TROCAL AluFusion poskytuje vysokú mieru voľnosti
v navrhovaní prvkov pri súčasnom zachovaní vysokej
funkčnosti výrobkov.
Plastový a hliníkový profil dilatujú nezávisle, pohyb oboch
materiálov je lineárny. Tento spôsob spojenia umožňuje
vyrábať väčšie prvky ako u hliníkových okien.
Otváravé farebné prvky je možné navrhovať na celú
výšku poschodí.
Pevné farebné prvky do výšky 3500 mm bez spojovania.
Spojenie vonkajších hliníkových líšt v rohoch natupo.
Systémy so stredovým aj dorazovým tesnením, stavebná hĺbka až 92 mm.
Vzduchová nepriezvučnosť Rw až 47 dB so sklom
VSG15-16-VSG9.
Koeficient prestupu tepla Uf 1,3-0,97 W/m2K.
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TROCALipsum
InnoSafe
Lorem
dolorclassic/elegance
sit amet,
consectetuer adipiscing.
Dverové systémy TROCAL InnoSafe

Otváranie dovnútra aj von.
Design classic aj elegance.
Jednokrídlové aj dvojkrídlové.
Vstupné, vedľajšie aj balkónové.
Otváravé, posuvné alebo skladacie.
Biele, s dekorom dreva DecoStyle alebo s hliníkovým
opláštením AluClip a AluFusion.

Ktoré budú tie Vaše?

Symetrická štvorkomorová konštrukcia , hliníkový prah
s prerušeným tepelným mostom, masívne vystuženie so
zvarovanými rohovými spojkami v krídlach. To sú základné
konštrukčné znaky vstupných dverí TROCAL. Výsledkom
je spoľahlivá konštrukcia s vysokou tepelnou izoláciou a v prípade potreby so zvýšenou odolnosťou proti
vlámaniu.

Design dverných profilov zahrňuje kompletnú škálu
povrchových úprav aj tvarových prevedení. Umožňuje tak
optimálne zladiť design všetkých okien a dverí na Vašom
dome.
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greenline
Namiesto olova
Okná z PVC patria k tým vôbec najodolnejším. Aj po desiatkach rokov zostávajú úplne funkčné. K tomu prispievajú
nemalou mierou stabilizátory, ktoré upravujú zásadným
spôsobom vlastnosti PVC. Veľká väčšina receptúr PVC
na trhu v súčasnosti obsahuje stabilizátory s obsahom
olova. Vzhľadom na mnohé škodlivé vlastnosti a vplyvy
olova sa EU rozhodla jeho spotrebu výrazne znížiť.

TROCAL je v tejto oblasti ďaleko vpredu: vo všetkých
výrobkoch z prvomateriálu používame namiesto olova
výhradne stabilizátory na báze ekologicky priaznivého
vápnika a zinku. Starostlivo sme vyvinuli a dlhodobo
preverili v praxi stabilizátor greenline. Dnes je značkou
kvality, ktorú používajú všetci, ktorým vzťah k životnému
prostrediu, trvale udržateľnému rozvoju a zdraviu nie je
ľahostajný.

TROCAL varuje: OLOVO äKODÕ ZDRAVIU!
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www.trocal.sk

Nemecko

Rakúsko

Obchodné zastúpenia

profine GmbH

profine Austria GmbH

Belgicko, Bielorusko,

TROCAL Profilsysteme

Kärntnerstrasse 155/1/2

Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká

D-53839 Troisdorf

A-8053 Graz

republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko,

Telefón: +49 22 41/85-31 91

Telefón: 00 43/3 16/26 16 70

Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko,

Fax: +49 22 41/85-24 62

Fax: 00 43/3 16 26 16 70 20

Kazachstan, Litva, Maďarsko, Poľsko,

Internet: www.trocal-profile.com

Internet: www.trocal.at

Rumunsko, Rusko, Slovenská republika,

e-mail: trocal@profine-group.com

Slovinsko, Srbská republika, Španielsko,
Turecko, Ukrajina, Veľká Británia

Váš odborný predajca

