
Inoutic EFORTE +



Profil lnoutic (Deceuninck) 

J Bezolovnatý profil 

J Stavebná šírka 84 mm, 6 komór 

J Varianty: krídlo so zaoblenou a nezaoblenou lištou 

J Montážna výška 120 mm 

J Jedinečná dvojbodová zasklievacia lišta 

J Tepelná izolácia okna Uw = 0,75 W/(m2·K) 

(pri referenčnom okne) 

Výstuže 

J Uzavretá ocel'ová výstuž v ráme 

J Ocel'ová výstuž v krídle 

J Možnost: výstuže krídla NAZ184, umožňuje vykonávanie velkých konštrukcií 

Zasklenie 

J štandardné sklo Ug = 0,5 W/(m2·K) 

J Teplý rámik SSP Advance 

Farebnosť 

J Biela; štandardné farby; neštandardné farby; duofarby 

J Šedý základný profil v strede - jedinečný na trhu 

(len pre šedé odtiene na oboch stranách) 

Kovanie SIEGENIA Titan AF 

J Otáčavý valčekový hríbik 

J Mikroventilácia 

J Zdvihač krídla 

J Poistka proti nesprávnej polohe kl'učky 

J Komponent proti vlámaniu 

J Možnost: polohovania do triedy RC2 

J Kíučka Hoppe Secustic 

      Inoutic EFORTE



Inoutic EFORTE ALUCLIP 

Profil lnoutic (Deceuninck) 

.; Bezolovnatý profil 

.; Stavebná šírka 89 mm, 6 komor 

.; Krídlo nezaoblené 

.; Certifikát "Trieda S" (Taliansko) - týkajúce sa hmoty, z ktorej sú vyrobené profily 

.; Montážna výška 120 mm 

.; Jedinečná dvojbodová zasklievacia lišta 

.; Tepelná izolácia okna Uw = 0,75 W/(m2·K) 

Farebnosť 

.; Z vnútra: biela; štandardné farby; neštandardné farby 

.; Vonkajšie prevedenie: paleta odtieňov RAL 

Kovanie SIEGENIA Titan AF 

.; Otáčavý valčekový hríbik 

.; Mikroventilácia 

.; Zdvihač krídla 

.; Poistka proti nesprávnej polohe kl'učky 

.; Komponent proti vlámaniu 

.; Možnosť polohovania do triedy RC2 

.; Kl'učka Hoppe Secustic 

Zasklenie 

.; štandardné sklo Ug = 0,5 W/(m2 ·K) 

.; Teplý rámi k SSP Advance 
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Inoutic  PRESTIGE 

,-. 

Profil lnoutic (Deceuninck) 

.; Bezolovnatý profil 

.; EcoPowerCore (recyklovaný profil - vnútro) 

.; Stavebná šírka 76 mm, 6 komor 

.; Varianty: krídlo so zaoblenou a nezaoblenou lištou 

.; Montážna výška 121 mm 

.; Jedinečná dvojbodová zasklievacia lišta 

.; Šírka skla 24-42 mm 

.; Tepelná izolácia okna Uw = 1,26 W/(m2 ·K) 

Farebnosť 

.; Biela; štandardné farby; neštandardné farby; duofarby 

.; Šedý základný profil v strede - jedinečný na trhu 

(len pre šedé odtiene na oboch stranách) 

Kovanie SIEGENIA Titan AF 

.; Otáčavý valčekový hríbik 

.; Mikroventilácia 

.; Zdvihač krídla 

.; Poistka proti nesprávnej polohe kl'učky 

.; Komponent proti vlámaniu 

.; Možnosť polohovania do triedy RC2 

.; Hliníková kl'učka štandardná 

Zasklenie 

.; Hliníkový rámik vo viacvrstvovom zasklení 

.; štandardné sklo Ug = 1,1 W(m2·K) 

.; lzolačné dvojsklá a trojsklá 
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     Inoutic ARCADE LEADER

71 

Profil lnoutic (Deceuninck) 

.; Bezolovnatý profil 

.; Stavebná šírka 71 mm, 5 komor 

.; Varianty: krídlo so zaoblenou a nezaoblenou lištou 

.; KOMO certifikát (Holandsko) - pre PVC profily 

.; Certifikát S-triedy (Taliansko) - týkajúca sa zloženia profi lov 

.; CST B certifikát (Francúzsko) - pre PVC profily 

.; ATG certifikát (Belgicko) - pre PVC profily 

.; Montážna výška 125 mm 

.; Jedinečná dvojbodová zasklievacia lišta 

.; Šírka skla 24-40 mm 

.; Tepelná izolácia okna Uw = 1,29 W/(m2·K) 

Farebnosť 

.; Biela; štandardné farby; neštandardné farby; duofarby 

.; Šedý základný profil v strede - jedinečný na trhu 

(len pre šedé odtiene na oboch stranách) 

.; Možnosť výroby profilov s krémovou farbou v strede 

Kovanie SIEGENIA Titan AF 

.; Otáčavý valčekový hríbik 

.; Mikroventilácia 

.; Zdvihač krídla 

.; Poistka proti nesprávnej polohe kl'učky 

.; Komponent proti vlámaniu 

.; Možnosť polohovania do triedy RC2 

.; Hliníková kl'učka štandardná 

Zasklenie 

.; Hliníkový rámik vo viacvrstvovom zasklení 

.; štandardné sklo Ug = 1,1 W(m2 ·K) 

.; lzolačné dvojsklá a trojsklá 



           Inoutic ARCADE PROFIT
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Profil lnoutic (Deceuninck) 

.; Bezolovnatý profil 

.; EcoPowerCore (recyklovaný profil - vnútro) 

.; Stavebná šírka 71 mm, 5 komór 

.; Varianty: krídlo so zaoblenou a nezaoblenou lištou 

.; Montážna výška 113 mm (Profit), 115 mm (Profit Plus) 

.; Jedinečná dvojbodová zasklievacia lišta 

.; Šírka skla 24-40 mm 

.; Tepelná izolácia okna Uw = 1,29 W/(m2 ·K) 

Farebnosť 

.; Biela; štandardné farby; neštandardné farby; duofarby 

.; Šedý základný profil v strede - jedinečný na trhu 

(len pre šedé odtiene na oboch stranách) 

Kovanie SIEGENIA Titan AF 

.; Otáčavý valčekový hríbik 

.; Mikroventilácia 

.; Zdvihač krídla 

.; Poistka proti nesprávnej polohe kťučky 

.; Komponent proti vlámaniu 

.; Možnosť polohovania do triedy RC2 

.; Hliníková kťučka štandardná 

Zasklenie 

.; Hliníkový rámik vo viacvrstvovom zasklení 

.; štandardné sklo Ug = 1,1 W(m2·K) 

.; lzolačné dvojsklá a trojsklá 



Inoutic HST 

Profil lnoutic (Deceuninck) 

.; Bezolovnatý profil 

.; Stavebná šírka: 

175 mm, 6 komor (krídlo 76 mm, 5 komor) 

.; Montážna výška: 

115 mm (prah / krídlo), 177 mm (rám/ krídlo) 

.; Jedinečná dvojbodová zasklievacia lišta 

.; Šírka skla 24-52 mm 

.; Tepelná izolácia profilu: rám/ krídlo Uf= 1,3 W/(m2 ·K), 

prah / krídlo Uf = 2,1 W/(m2·K) 

Farebnosť 

.; Biela; štandardné farby; neštandardné farby; duofarby 

.; Šedý základný profil v strede - jedinečný na trhu 

(len pre šedé odtiene na oboch stranách) 

Kovanie SIEGENIA 

.; Portal HS 

.; Soft Close (Volitel'né) 

Zasklenie 

.; Možnosť použitia širokých zasklených obalov s dobrými 

parametrami tepelnej a akustickej izolácie 

.; lzolačné dvojsklá a trojsklá 



Inoutic PS Comfort

.; Jednoduché a pohodlné ovládanie, podporované funkčnými komponentmi, 

ktoré zvyšujú pohodlie s mimoriadne l'ahkým posúvaním 

.; Tichý, harmonický presun 

.; Plynulý pohyb krídla pri zatváraní a otváraní, odolný a bezpečný pri použití 

.; Vysoká úroveň tesnosti 

.; Krytky na pántoch v atraktívnej modernej podobe 

.; Ochrana proti vlámaniu s poistkou proti vlámaniu RC2 
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Farby PVC 

dec.072 antracit dec.048 tmavo sivá 

dec.625 granit dec.651 sivá univerzálna 

dec.004 sivá dec.068 šedá 

dec.640 sosna dec.623 oregón 

dec.096 kremová dec.079 granatová 

dec.019 biela dec.925 svetlý hliník 

dec.110 zlatý dub 

dec.613 šedý kremeň 

dec.012 čierna 

dec.638 nevada 

dec.134 zelený mach 

dec.649 kamenná 

dec.154 orech 

dec.628 bazalt 

dec.008 tmavo hnedá 

dec.402 duglas 

dec.006 tmavo zelená 

dec.911 sivý hliník 

dec.025 tmavý dub 

dec.653 alux db 703 

dec.145 irsky dub 

dec. 656 amaretto 

dec.027 čevená 

dec.921 grafitová 

dec.026 mahagón 

dec.137 tmavo-čierna mat dec.192 čierna ulti-mat 

dec.146 rustikálna višňa dec.109 winchester 

dec.672 pastelová višňa dec.144 makór 

Z technických dóvodov tlače sa farby zobrazené na obrázkoch móžu lišit od skutočných farieb. Pred nákupom odporúčame poradit sa s predajcom 

dec.907 svetlo-sivá 

dec.694 dub svetlý 

sheffield 

dec.111 čierna višňa 



POROVNANIE: 

Eforte + Eforte Eforte ALUCLIP PRESTIGE LEADER PROFIT 

okná 0,66(2) 0,75(2) 0,75(2) 1,26(3) 
1,29c3) 1,29C3) 

Počet komor v profile 6 6 6 6 5 5 

Širka profilu 84 mm 84 mm 89 mm 76 mm 71 mm 71 mm 

EcoPowerCore 
0 0 0 li 0 li jadro profilu vyrobené z recyklovaného PVC 

Kovanie (Siegenia) Titan Titan Titan Titan Titan Titan 

Otáčavý krúžok li li li li li li 

Mikroventilácioa li li li li li li 

Poistka kl'učky li li li li li li 

Možnosť nastavenia RC2 li li li li li li 

Sklo 

Ug sklo o,4Cl) o,5c1> 0,5(1) l,lcl) l,lcl) 1,,Cl) 

Teplá rámka medzi sklami SSP Ultimate SSP Advance SSP Advance Hliníková Hliníková Hliníková 

Špeciálne balenia 
li li li li li li ozdobné sklá, zvukotesné, proti vlámaniu, protislnečné 

Počet tesnení 2 2 
Kl'učka 

Hoppe Secustic li li li 0 0 

Hoppe Tokyo 0 0 0 0 0 

štandardná hliníková 0 0 0 li li 

<n Štandardný balík 5kiel <2J 3-5klo <3l 2-5klo 

0 

0 

 li i 

3 3 3 3 




