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Jednobarevnû, a pfiece ne
Firma Olymps Door pfiichází na
trh s nov˘m typem garáÏovách
vrat FIBER v páskovém
designu a elegantních ‰ed˘ch
barvách. Lom svûtla na
povrchu sekcí vytváfií
dÛmysln˘ barevn˘ efekt,
kdy jednobarevn˘ panel
pÛsobí dojmem dvou
odstínÛ. Tento design
doplnil fiadu vrat FINAL,
FOCUS, FUTUR a FORMAT
s panely kazetov˘mi,
pásov˘mi, dráÏkov˘mi
a hladk˘mi. Vrata FIBER jsou
dostupná ve standardním
provedení Olymps Door –
polyuretanová izolace bez
obsahu freónÛ, ochrana proti
sevfiení prstÛ ve spojích sekcí,
víceúãelové tûsnûní mezi
sekcemi, nadstandardní
tûsnûní vrat po celém obvodu,
tlou‰Èka sekce 40 mm.

Svûtová novinka na IBF
Spoleãnost ROTO Stavební
elementy pfiedstavuje novinku,
pfiekonávající dosavadní
standardy stfie‰ních oken –
nízkoenergetické stfie‰ní okno
Designo R8 NE. V˘poãtová
hodnota souãinitele prostupu
tepla Uw pro okno je
0,84 W/m2K, Ug pro trojnásobné
izolaãní zasklení = 0,5 W/m2K.
Trojsklo z tvrzeného
bezpeãnostního skla je vysoce
odolné proti rozbití. Venkovní
tabule je opatfiena vrstvou
Aquaclear, která kromû
samoãisticí funkce nabízí ochranu proti rosení

a zamrznutí. Vrstviãka
z u‰lechtilého kovu z vnitfiní
strany zasklení zaji‰Èuje
zv˘‰enou ochranu proti
neÏádoucímu slunci a teplu.
Záruka pfii rozbití skla
krupobitím, rozbití kování
a prasknutí plastov˘ch profilÛ
je 15 let.
Kontakt:
Roto stavební elementy s.r.o.
Stra‰nická 43
120 00 Praha 10
tel.:270 003 397
roto.cz@roto-frank.com
www.roto-frank.cz

Kontakt:
Olymps Door s.r.o.
Prosecká 851/64
190 00 Praha 4 – Prosek 1
tel.: 284 810 498
www.olymps-door.cz

Inzerce

R

RVR

Ing. Rosenbaum
• Sprchové kouty
• Sanitární WC pfiíãky
• Dvefie a zárubnû

Co umí konopí?
âeká Vás rekonstrukce,
zateplení, nebo stavba domu
nového? Zkuste ekologicky
‰etrn˘ stavební materiál
s pfiím˘m zateplením, Tradical®
Hemcrete®, konopno-vápenn˘
materiál pro konstrukce
podlah, zdí a stfiech. Pro své
velmi dobré tepelnû-izolaãní
a difuzní vlastnosti také jako
zateplovací a dekorativní
omítka. ·etfiete pfiírodu, Ïijte
zdravû, d˘chejte i uvnitfi svého
obydlí. Z konopí se nabízejí
i tepelné izolace
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z vlákna a pazdefií s mûrnou
tepelnou kapacitou
1600 J/(kg.K), lazurovací laky
a napou‰tûcí oleje Naturol®,
konopná lana pro dekorativní
i bezpeãnostní úãely, hlinûné
panely, jílové omítky a ruãnû
‰típan˘ dfievûn˘ ‰indel.
Kontakt:
MABEKO, s.r.o.
tel.: 602 232 508
www.mabeko.cz
Vápenka âertovy schody a. s.
www.lhoist.cz

Ing. Vladimír Rosenbaum
Holíkova 471
254 01 Jílové u Prahy
tel./fax: 241 951 361
mobil: 603 246 537
e-mail: r.v.r@worldonline.cz
web: www.rvrjilove.cz

