Katedrál üvegek

Delta Kft.

Választható katedrál üvegezések bejárati ajtókba, fürdőszoba ablakba a teljesség igénye nélkül!
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KURA FEHÉR

GRÍZ FEHÉR

Fa, műanyag és alumínium
nyílászárók
gyártása és forgalmazása

MASTER CARE

Szimpla vastaglazúrok - borovifenyőn
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A vizes fedőlazúrok képezik a vastaglazúr-rendszer fő komponensét. A 275-300 mikron vastagságban felhordott fedőlazúr feladata, hogy
megvédje a faszerkezeteket a káros környezeti hatásoktól. A fedőlazúr megfelelő karbantartás mellett hosszú éveken keresztül képes
megvédeni a kültéri ajtókat és ablakokat a kisebb mechanikai sérülésektől, a csapadékhatástól és persze az egyre erősebb, egyre rombolóbb
hatású UV-sugárzástól. Mivel ezen termékeknek is víz az oldószere, felhasználásukkal a környezet terhelése minimálisra csökkenthető.

Minden jog fenntartva!
Az oldal információs célokat szolgál, az itt található adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Színeltérés lehetséges!
www.delta-kft.hu

Az Ön kereskedelmi partnere:

a Delta Kft. telephelyei, boltjai:
6000 Kecskemét, Korhánközi út 4., E-mail: deltakecskemet@delta-kft.hu
Központ tel.: 76/481-920, Fax: 1/999-5069, Bolt tel.: 76/504-281
1173 Budapest Home Center, Pesti út 237., Tel.: 1/253-8241, Fax: 1/253-8240, E-mail: homecenter@delta-kft.hu
3359 Tenk, Lehel út 6., Tel.: 36/470-044, Fax: 36/570-005, E-mail: deltatenk@delta-kft.hu
3284 Tarnaméra, Árpád út 23., Tel.: 36/479-111, Fax: 36/479-124, E-mail: deltatarnamera@delta-kft.hu
6722 Szeged, Londoni krt. 10., Tel./Fax: 62/424-219
6729 Szeged, Szabadkai út 41., Tel./Fax: 62/426-217, E-mail: deltaszeged@delta-kft.hu
Honlapunk: www.delta-kft.hu

k! Delta-therm H5 Prémium 78 fa ablakok és erkély ajtók

Kültéri fa bejárati ajtók

minősítéssel!

Új termé

Hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyőből, frízes felülettel, EURO falcos, kontraprofilos kialakítás, kétszeres gumitömítés
4 low-e+12+4+12+4 low-e + Argon Ug=0,7 W/m2K üvegezéssel, GU résszellőző,
hibásműködtetés gátló vasalással, bronz eloxált szoknyás vízvetővel, szárnytakaróval, Hope Tokyo kilinccsel.
Natúr vagy felületkezelt Milesi vizesbázisú kültéri lazúros kivitelben.

napsugár tölgy

napsugár tele

Felületkezelve!

Új

napsugár köz. üv.

napsugár szél. üv.

Uw=1,2W/m2K

középen nyíló-bukó nyíló

Új

A helyes beépítés előnyei
elt!

tkez

le
Felü

• energiamegtakarítás annak köszönhetően,
hogy megelőzi a hőhidak kialakulását
• az illesztés maximálisan megbízható és tartós

isz
Mab zárral!
tt
ősíte

min

• az illesztésen áteresztett hang szintje csökken
BOGI
tulipán

ALIDA

heves festett

• meggátolja a víz bejutását
és a penészképződést az illesztésekben
• megszünteti a belső felületeken
az esetleges vízpára lecsapódást

Új

Aliplast Belga alumínium profilrendszer
Az Aliplast IMPERIAL három légkamrás
hőhídmentes rendszer,
melyet kültéri ajtók és ablakok,
valamint különböző portálszerkezetek
kialakítására fejlesztették ki.

ámor kü.

TARNA 2 FENYŐ

tarna 1 fenyő

A profilok hőáteresztési tényezője

zebra

UR= 2,2 - 2,3 W/m2K,
amely alapján a DIN 4108-as szabvány szerinti
2.1-es keretcsoportjába sorolható.
Az ablak- és ajtókeretek,

Kültéri bejárati ajtók

osztók és ajtószárnyak profilmélysége 65 mm,

hossztoldott,rétegragasztott

az ablakoké 74 mm.

borovi fenyőből, 5 pontos ajtózárral,

A profilok vastagsága 1,7 - 2,0 mm.

3 db 3 dimenziós ajtópánttal,

Így a merev, statikus profil

keményfa küszöbbel,

paramétereinek köszönhetően alkalmas

domború reflexiós

nagy szárnyszélességű ajtók kialakításához.

vagy fehér fatörzs üvegezéssel.
Kilincs és biztonsági zárbetét

Az üvegvastagság 4 és 51mm között változhat.

alaptartozék.

Kívülről történő beüvegezés is lehetséges.

Ezen az oldalon található ajtók

maxima fenyő

eger

szikra

www.delta-kft.hu

rendelhetők másfélszárnyas

Minőségi vasalatok és küszöbök

vagy fix oldal és felülvilágítós

széles skálájának alkalmazása

kivitelben,

különösen sokoldalúvá

akár FELÜLETKEZELVE is!

és újszerűvé teszi ezt a rendszert.

www.delta-kft.hu

Műanyag ablakok és erkély ajtók

minősítéssel!

minősítéssel!

Delta-therm fa ablakok és erkély ajtók

bukó-nyíló ablak

középen nyíló

fenyő íves, kazettás
középen nyíló

redőnyös, álosztós

fenyő borovi

Roplasto 5 légkamrás 68 mm-es profilból,
körbefutó fémmerevítéssel, kettős szürke gumitömítéssel,
GU résszellőző funkcióval,
Egyedi igény szerint is.
Különleges hőszigetelő üvegezéssel: Ug=1,1 W/m2K

Balos nyitásirány

Kültér

Jobbos nyitásirány

Beltér

bukó

nyíló

fix

bukó-nyíló

középen felnyíló

középen felnyíló-bukó

fenyő íves,
kazettás ablak

Rátétes műanyag bejárati ajtók Delta Panellel

fenyő íves ablak
középen nyíló

fenyő íves,
kazettás erkélyajtó

AVAS ARANYTÖLGY

BIHAR

HARGITA ARANYTÖLGY

BAKONY

fenyő erkélyajtó

SZEBEN

zENGŐ ARANYTÖLGY

Roplasto 5 légkamrás műanyag profil, tokban és szárnyban 1,5 mm-es acél merevítéssel, kettős gumitömítéssel,
68 vagy 70 mm-es beépítési mélységgel, csincsilla üvegezéssel, alumínium rátéttel.

Fix vagy mozgatható
levelű zsalugáter

Kiegészítők fa és műanyag nyílászárókhoz
Redőnyök Műanyag/Alu, Külsőtokos/Belsőtokos, Vakolható tokos, akár szúnyoghálóval kombinált kivitelben.
A redőnyös szerkezetek esetében javasolt a toktoldók (redőnyelőkészítés) felszerelése a nyílászárókra.
külsőtokos
műanyag redőny

Keményített PVC
beltéri kamrás párkány,
táblásított borovi fenyő
könyöklő, illetve

Fa ablakok és erkély ajtók

Kültéri ALU extrudált

hossztoldott, rétegragasztott

párkány

borovi fenyőből,

többféle színben,

bronz eloxált vízvetővel és kilinccsel.

többféle szélességben,

Ug=1,1 W/m2K

méretre vágva vagy

Felületkezelve is!

6 fm-es szálakban.
külsőtokos vakolható
redőny mobil rovarhálóval

választható
lamella színek

www.delta-kft.hu

www.delta-kft.hu

Egyedi igények szerint is!

fenyő középen nyíló

Lucfenyő beltéri ajtók
Új

MECSEK

5 légkamrás műanyag bejárati ajtók Delta panellel

Új

MÁTRA

íves kazettás

Új

Új

rusztikus

íves kazettás kétszárnyú

Új

zebra 6 BETÉTES

alföld

boszporusz tele

boszporusz 8 üveges

visztula 3 üveges

nílus 2 üveges

temze 1 üveges

amazonas 1 üveges

léna 1 üveges

léna tele tölgy

szamos 1 üveges

odera tele

merkur

max

ottó

olga

olívia

Új

zebra 5 BETÉTES

zebra 4 betétes

róna

Lucfenyő beltéri ajtók hossztoldott, táblásított alapanyagból, pallótokkal, akár kilinccsel és küszöbbel is.

Fehér faerezett nyomott mintás beltéri ajtók

e

zelv
letke
Felü is!

alida

dusa

carmen
félig üvegezhető

GÖRÖG

KRÉTA

Alapmázolt frontlemez borítással, natúr lucfenyő palló,- heveder vagy belső gerébtokkal, akár kilinccsel és küszöbbel is.

Lemezelt

Belső bejárati ajtók

Farost

Roplasto 5 légkamrás
műanyag bejárati ajtók,
körbefutó fémmerevítéssel,
5 pontos gombafejes ajtózárral,
erősített 3D pánttal, 35 mm magas
hőhídmentes alumínium küszöbbel
fehér és választható színekben.

Megrendelés esetén

olympos

DELNOR

tele

www.delta-kft.hu

ypszilon

kérje ki szakembereink véleményét.

bea

Fenyő filung betétes ajtó,
egy pontos biztonsági zárral,
lexán bordáslemez üvegezéssel.

drina

ODERA

boszporusz

www.delta-kft.hu

Egyedi igények szerint is!

pilis

minősítéssel!

