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SERIE 2500
Formákban gazdag

A

A Wymar Serie 2500 rendszer egy anyagában
színezett ún "európai-fehér" színben kapható
(RAL 9016).
A
rendszerbœl
különbözœ
nyitási
lehetœségæ, valamint alakos, íves, kerek
nyílászárók is készíthetœek.
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Határtalan lehetœségek
a Serie 2500-hoz
1. Különösen belsœ burkolórendszerek, függönytartóval vagy anélkül és belsœ könyöklœk
illeszthetœek.
2. A Wymar a Serie 2500-hoz külsœ ablakpárkányok széles választékát kínálja.
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3. Zsalugáter- és redœnyrendszerek tökéletesen
illeszthetœek a rendszerünkhöz.
4. Álosztók alkalmazása akár az üvegen belül
vagy kívül.

További tájékoztatók igényelhetœk:
❏ Toló- és emelœszerkezetek
❏ Ablak- és ajtótakaró-profilrendszer,
külsœ és belsœ burkolórendszerek
❏ BETABOARD Ablakpárkányok
❏ Színválaszték és faerezet-struktúra
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5. A Serie 2500 profiljaihoz problémamentesen
illenek a szellœzœ-, szúnyogháló- és árnyékolástechnikai rendszerek.
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Ablak és ajtórendszer

Serie 2500
1. A Wymar ablakrendszer, a Serie
2500
kiváló
tulajdonságokkal
rendelkezœ alapanyagokból és
kiemelkedœ minoségu PVC-bœl készül.

Ablak és ajtórendszer Serie 2500
A Wymar ablak- és ajtórendszer, a
Serie

2500

olyan

csúcsminœségæ

profilrendszer, mely kifejlesztésének
elsœdleges

célja

volt,

hogy

2. A Wymar ablakrendszer profiljai
belsœ galvanizált acélmerevítésekkel
vannak ellátva. Ennek eredményeként
egy rendkívül jó statikai stabilitású
profilrendszert kapunk, ahol a
profilok örökre megtartják eredeti
formájukat, nem zsugorodnak, nem
tágulnak, egyszóval nem deformálódnak el.

a

legszélsœségesebb külsœ viszonyoknak, nagy hidegeknek és a modern
elvárásoknak egyaránt megfeleljen.
Továbbá

a

Serie

2500

a

Egy csúcsminœségú ablakrendszer

világ

leggazdaságosabb 5 kamrás mæanyag

1

profilrendszere, természetesen csúcs3. A Wymar profilok Serie 2500 rendszere 5 belsœ légkamrát tartalmazó
profilrendszer. A kamrák számának
köszönhetœen a rendszer kiváló hœés hangszigetelési tulajdonságokkal
rendelkezik. A profilok “K” értéke: 1,1
W/m2K a hœátbocsátási tényezœ a
tok-szárny kombinációban 1,53
W/m2K merevitœacéllal ellátva, és
1,3 W/m2K acélmerevítés nélkül. (Pr
EN ISO 10077-2: ablakcsoport RG1
szerint). Annak köszönhetœen, hogy
a rendszer profiljai keskenyek, egy
maximális üvegfelületet biztosít a
késztermékben. Igy sokkal világosabbak a nyílászárók. A profilok
mélysége 60 mm, ennek köszönhetœen az ára rendkívül gazdaságos.

minœségben.

A Serie 2500 tervezése és fejlesztése
során fontos szerepet kapott, hogy a
rendszer

minden

egyes

eleme

kombinálható legyen a Serie 2000
Wymar rendszerrel. Ezzel a tulajdonsággal a két rendszer kombinációja
még szélesebb választékot jelent.

A Serie 2500 rendszerhez tartozékok
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széles választékát kínáljuk; belsœ külsœ
falburkolók,

redœny-,

4. A szárny 8mm szélesen zár a tokra,
ez garantálja a maximális víz- és
szélállóságot.

zsalugáter-,

szúnyogháló rendszerek, külsœ és
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belsœ ablakpárkányok, ...stb.
5. A Serie 2500-nál a profilok gumitömítései hegeszthetœek. Ennek köszönhetœen lehetœvé tettük a tömítések
sarkokba történœ összehegesztését.

A Wymar partnerei arra specializálódtak, hogy a Serie 2500-ból készülœ

6. A Wymar választék különbözo szélességæ üvegekhez üvegléceket tartalmaz, a 6mm-es, egy üvegestœl
egészen a 31mm-es dupla üvegszélességig.
Rendszerünkre különbözœ biztonsági
üvegek is könnyen és gyorsan
beépíthetœek. A SERIE 2500 üveglécei
fehér tömítéssel vannak duplán
koextrudálva. A világos színæ tömítésnek köszönhetœen a Wymar
nyílászárók üvegfelületei optikailag

nyílászárókat gyorsan és pontosan,
emellett kiváló minœségben tudják
legyártani.

Nyitási lehetœségek:

Bukó-nyíló

A bukó-nyíló és felülbukó
kombinációja

Fix ablak vízszintes
osztással

Középen felnyíló,
bukó-nyíló ablak

Íves középen felnyíló
álosztós ablak, alsó
panellel

Szögsorolt
szerkezetæ ablak

5 szögletæ bukó-nyíló és
fix ablak kombinációja

Ajtó és bukó-nyíló
ablak kombinációja egy
szerkezeten belül

nagyobbnak tænnek, esztétikailag
magasan kiemelkednek a sötét színæ
tömítések mellett.
7. Euroszabványos nútjához (az a hely,
ahova a vasalat kerül) minden európai betörés elleni vasalatrendszer
alkalmazható.
8. A Serie 2500 tokrendszerét úgy
fejlesztettük ki, hogy a tok alsó
részére a beépítœkarmok bepattinthatóak legyenek (klip-system). Ez a
gyorsabb, hatékonyabb és biztonságos
beépítést teszi lehetœvé.

Toló - emelœtoló
szerkezet

A toknak ugyanezen alsó része
szintén a klip-system segítségével
lehetœvé teszi, hogy különféle tartozékokat is könnyen rögzíthessünk rá
(külsœ ablakpárkányok, sorolóprofilok,
stb. ....)
9. Az elrejtett és kimart vízhorony maximálisan segíti az esœvíz tokról való
elfolyását.
10. A Wymar Serie 2500 rendszernél a
tok és a szárny belsœ oldala
egyaránt ferde, mely szintén az
esœvíz elfolyóságát segíti elœ.

Hajlított, köríves ablak
felsœ, bukó résszel

Ajtó, íves felsœ
világítóablakkal

Harmónika ajtó

Két részbœl álló,
különnyíló ajtó

