
UȘI CULISANTE CU RIDICARE



Material RAU-FIPRO: PVC ranforsat cu fi bre, RAU-PVC, 
nu conține cadmiu și plumb

Material de etanșare RAU-SR, RAU-PREN (negru, gri)

Adâncime constructivă ramă/canat

Dimensiune maximă canat

203 mm / 86 mm

H 2400 mm / L 2500 mm

Număr de camere 5

Grosime maximă vitraj 53 mm

Grosime vizibilă ramă/canat 63 mm / 97 mm

Greutate totală maximă canat 400 kg

Coeficient de transfer termic Uf până la 1,3 W/m2K

Rezistență la presiunea vântului până la clasa B3 conform DIN EN 12210

Etanșeitate la averse până la clasa 9A conform DIN EN 12208

Permeabilitate la aer Clasa 4 conform DIN EN 12207

Funcționare permanentă Clasa 2 conform DIN EN 12400

Izolare fonică până la Rw,P = 42 dB

Protecția antiefracție până WK 2 conform DIN V ENV 1627

Înnobilarea suprafețelor Înfoliere cu modele de lemn și culori RAL, 

capace din aluminiu

DETALII TEHNICE



Schema A

Schema G1

Schema G Schema C

Schema K

Schema A

DESCHIDERI

CULORI

Peste 52 de nuanțe
Variante complexe pentru orice stil și idee
Puteți opta pentru designul potrivit, alegând din cadrul numeroaselor culori și decoruri perfect adaptate 
oricărei viziuni arhitecturale. Puteți alege între un alb luminos sau orice altă nuanță realizată prin înfo-
liere cu folii imitație de lemn, uni sau speciale.

Standard BASIC

9.3149008-116700 
eiche rustikal

9.2178007-116700 
nussbaum

9.2178001-116700 
golden oak

9.2065021-116700 
mahon

9.2052089-116700 
eiche dunkel



Designul special al canaturilor

Carcasa mecanismului de glisare

Armarea ramelor

Adâncimea falțului

Praguri plate

Închiderea mediană

Montaj

Casetă pentru rulouri

Canatul și rama sunt într-un singur plan și au suprafețele HDF.

Noua forma a carcasei asigura montarea perfecta și funcționarea 
sigura și ușoara a feroneriei, protejând-o de intemperii.

Armatura din aluminiu cu bariera termica izoleaza foarte eficient.
 Canalele pentru șuruburi permit montarea oricarui tip de prag.

Se pot monta pachete de sticla cu grosimi pâna la 53 mm.

Pragurile se încadreaza în cerințele construcțiilor fara

 obstacole (max. 20 mm diferența de nivel).

Profilele speciale asigura etanșeitatea perfecta între panouri, per-
mițând și realizarea panourilor în culori diferite (interior / exterior).

Elementele de fixare sunt mascate de profile de sistem standardizate.

Canatul și rama sunt într-un singur plan și au suprafețele HDF.



FIȘĂ TEHNICĂ



Standard PREMIUM

9.3214009-119500 
soft cherry

9.3202001-116700 
black cherry

9.3162002-116700 
macoree

9.0049252-114800 
winchester-xc

9.2052090-116700 
eiche hell

F436-4003 
anthrazitgrau stylo 
matt

F436-3087
she翿 eld oak brown

9.3152009-116700 
douglasie

9.3069041-116700 
bergkiefer

9.1192001-116700 
oregon 4

9.0049237-114800 
siena noche

9.0049240-114800 
winchester xa

F436-1011
mocca stylo

F426-1809
bianco frasino

9.3211005-114800 
irish oak

9.3167004-116700 
mooreiche

9.3118076-116800
 eiche natur

887505-116700 
schokobraun

701605-808300 a
nthrazitgrau 
sandstruktur

F436-1014 
alux db 703

F436-1012 
alux anthrazit

703905-116700 
quarzgrau

701605-116700 
anthrazitgrau

612505-116700 
dunkelgrun

F436-5020
pastellgrun

851805-116700 
schwarzbraun

F436-5008 
weinrot

600505-116700 
moosgrun

515005-116700 
stahlblau

500705-116700 
brilliantblau

308105-116700 
dunkelrot

02.12.88.000001-
119501 kupfer

F456-5056 
hellelfenbein

F456-5015 
beige

F456-5001 
alt weib

F436-1001
metbrush

725105-116700 
lichtgrau

703805-116700 
achatgrau

F436-1015
 alux weiss alu-
minium

F436-7047
quarzgrau sftn

F456-3081 
she翿 eld oak light 
stylo

F436-5038 
betongrau

715505-116700 
grau

701205-116700 
basaltgrau

49124-801300 
hazy grey finesse

02.12.17.00000.1-
119501 pyrite
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Splaiul Unirii nr 168, Bloc T3, Scara 1, Parter,
Spatiul Com. 1 (Complex Asmita Gardens),
Sector 4, Bucuresti.
Telefon: 0733.106.935
Fax: +40 213.31.00.48
E-mail:   partener@marpet.ro

www.marpet.ro
www.marpet-export.ro
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