
Terme"szetesen 

A PAN NON THERM kültéri nyulászárók 
mCIszaki tartalma 

Pannontherm -[U RONORM termékck mCIszaki jelleniz6i: 

Alapanyag: liosszloldott, 3 rig.-hol ragasztott, flóderos borovifeny6, 70 mm profiIvastagsig. 

Vasalat: Roto, ill. CU rejtett vasalat. 

Uvegezes: Ug=i ,3 W/m2xK 2 retegU uveg: 4 mm tioat4gr6s-4 mm low-c) 

Vizvetô: A natür, Cm. szoknyás tokvizveio alaplartozék, 
szárnyvizvei6l c:ak a (clii Ietkezelt termék tartalmaz. 

Kilincs: Lloxált alLlrrmifliurn. 
Felületkezelés: A lermék alapesetben natür. 
[elàrért: 1 rtg. GombamentcsIt& 1 rtg. Sayer pac, 1 rIg. Alapozo lakk, 1 rtg. Fedälakk 

Pannontherm -PLUSSZ termékek mcIszaki jellemzöi: 

Alapanyag: Alapesetben hossztoldott, 3 rtg.-b61 ragasztott, ál 16 évgy(ircIs horovifeny5, 

70 mill proli lvastagság. 
Felárért lehet választan i tolclásmnentes borovi fenyC), vagy loiclasmentes trOpusi meranti alapanyagot is 

\'asalal: Rob, ill. GLJ rejtett vasalat. 
Uvegezés: L)g=1 ,0 W/m2xK (2réteg(I üve(j: 4 mci iloat-1 6mm argongaz-4 mm Iow-e) 

VIzve15: A bronz szi'nü tok és szárnyvIzvetô alaptartozék. 
Kilincs: Alapesetben Hoppe, 3 féle 57uih6l vTmlaszlhaiO kilincs. 

Felülelkezelés: 1 rig. GomhamentesItô, 1 rtg. Sayer pac. 1 rtg. Alapozó lakk, 1 rtg. Fedôlakk 

Pannontherm -ROYAL termékek mCIszaki jellemzdi: 

Alapariyag: Alipesetben hossztoldott, 4 rtg.-b61 ragasztott, rlOcleros borovifeny6, 90 mfil profilvastagság 
Felárért lehet választani toldásrnenles borovilenyo, vagy loldasmentes tropusi meranti alapanyagot is. 

Vasalat: Rob, ill. Cu rejtett vasalat. 

Uvegezés: LJg=0,6 W/m2xK btr€'tegfi uveg: 4 mm low-c-i 6mm argong6z-4 mm float-i 6 mm argongáz-4 mm lo\ v-c) 

Gum torn Ités: Alapesethen kétszeres. 
Vizveto: i\ bronz szInCI tok és szárnyv(zvetö alaptartozék. 
Kilines: Alapeselben Hoppe, 3 féle szinbôl választható kilincs. 
FcluletkezelOs: 1 rtg. GombamentesIl(, 'I rig. Sayer pc, 1 rIg. AlapoLó lakk, I rig. Fedôlakk 

Pannontherm -ALU-ROYAL termékek miiszaki jellemzöi: 
	

Engedelyek: MABISZ, EMI 

Alapanyag: Alapeseiheri liosszboldott, 4 rtg.-bôl ragasztott, 

flócleros horovifenyö, 90 mm profi Ivastagság. 

Febirért lehel vilflasztani toldásrnentes borovitenyo 

vagy tolclâsmentes trópusi meranti alapanyagot is. 

Vasalal: Rob, ill. CU rejielt vasalat. 

Uvegezes: LJg=0,6 W/m2xK 

(3r6leg(i uveg: 4 mm low-c-i 6 mm argongáz-1 mm float- 

1 6 mm argongáz-4 mm low-c) 

Gumilbrn(tés: Alapesetberm kétszeres. 

V(zvetc5:Kulsô alumfnium horItás készfil RAL, 

.. vagy faerezet mintás kivitelben. 

Kilincs: Alapesetben HOPFJC,  3 féle sz(iibCIl választhatO kilincs. 

Felü(etkete.lés: 1 rig. GoinbamentesIt, 1 rtg. Sayer pác, 1 rig. 

Alapó. lakk, 1 rtg. Feck5lakk 


