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PVCzko leihoak eta ateak
Aukera guztiak ditugu eta kasu bakoitzerako irtenbide onena bilatzen dugu. 
Xumeenetik etxe pasiboraino.

CONSTRUAL profilen sistemak dituzten leiho berrienekin, oinarri berriak ezarri ahal izango dituzu, eta ez 
estetikari dagokionean soilik. Profilek, geometria sofistikatuak eta xehetasun txikiena ere perfekzionatua 
dutenek, baldintza tekniko guztiak betetzen dituzte: isolamendu termikoa, intsonorizazioa edo lapurreten 
aurkako babesa eta aireztapena. CONSTRUALen PVC profileko leihoek azken aurrerapen teknikoak barne 
hartzen dituzte.
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Ziurtagiriak emateko homologatuak, “CONSTRUAL 
PASSIV-VENT” leihoen kategoriako etxe 
pasibotarako, Institute of Passive House-ek emana.

“Leihoaren Energia Eraginkortasuna” 
ziurtagiria

EKOLOGIKOAK 

Gure leihoen fabrikazio-prozesua ez da 
batere kutsagarria eta birziklatu egin 
daitezke.

HERMETIKOAK
Gure leihoek isolamendu handiena 
ematen die haizeari eta urari. 

ISOLAMENDUA 
Gure leihoek hotzetik eta berotik 
babesten zaituzte. Etxean askoz 
erosoago egongo zara.

RC2 SEGURTASUNA
RC2 ziurtagiria duten leihoak eta ateak, 
sendogarri perimetrala eta segurtasun-
sarrailak dituzten ateak.

AURREZPENA 

Gure leihoekin energia aurreztuko duzu 
eta hauengatik ordaindu duzuna urte 
gutxitan itzuliko dizute

AKUSTIKA 
Gure leihoek kanpoko zaratatik babesten 
zaituzte, beiraren arabera, 52 db-raino.
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Estatikaren hobekuntza

STV® itsaspen-teknika, beira eta profilaren orria itsatsiz egiten da, ohi bezala, beiraren 
oina mantenduz. Horretarako, bereziki leihoak eraikitzeko garatutako zinta itsasgarri 
sendo bat erabiltzen da. Beira eta profilaren orria itsastsiz, beiraren zurruntasuna orriari 
helarazten zaio eta sistema osoa egonkorrago geratzen da.

• Arrastoekiko erresistentzia izugarria eta egurats 
zabalarekiko erresistentea.

• Lapurreten aurkako babesa, RC 2.
• Obra berri baterako eta berriztatze baterako.
• RAL-GZ 716 azken araudiaren arabera saiatua.
• S 9000 plataforman barneratua, batzorde tope 

eta batzorde zentraralekin erabilgarri.

8000 Serieak

S9000 Serieak

STV® Beirak lehorrean jartzea.

STV® teknika altzairu estandarraren 
sendogarriarekin bateratzeak, orain arte lortu ez 
diren orri neurriak egitea ahalbidetzen du. STV® 
eta sendogarri estandarrekin 2,50m-rainoko orri 
neurriak lortzen dira.

Neurri berriak ahalbidetzen ditu

STV® teknika altzairu estandarraren 
sendogarriarekin bateratzeak, orain arte lortu ez 
diren orri neurriak egitea ahalbidetzen du. STV® 
eta sendogarri estandarrekin 2,50m-rainoko orri 
neurriak lortzen dira.

Neurri berriak ahalbidetzen ditu
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Isolamendu termikoaren hobekuntza

STV® aparraren teknologia erabiliz, emaitza onenak lortzen ditugu isolamendu termikoari eta 
akustikoari dagokionez. Erosotasun handiagoa eta, berogailuari eta aire girotuari dagokionez, 
aurrezpen handia ekartzen du.

8000 Serieak

S9000 Serieak

IKD® Isolamendua erdigune handia.

STV® teknologiarekin batera, ohiko tamaina 
duten elementuetan altzairuzko sendogarriak 
guztiz alde batera uztea ahalbidetzen du. Honek 
pisu gutxiago eta, ondorioz gastu (garraiokoak) 
gutxiago izatea eragiten du, eta muntaia  
errazten du.

Ez dauka altzairu-sendogarrien 
beharrik

Isolamendu termiko ezin hobe bat lortzeko, ez 
dago profilak plakekin eskuz hornitu beharrik. 
Profilak kabrikako apar-injekzioarekin hornitzen 
dira.

Lan-karga txikiagoa
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Kalitate ziurtatua Islapen handia

Acrylcolor profilak, duela 35 urte baino gehiagotik 
koestrusio metodoarekin. Berrikuntza tekniko hau 
funtsetik ezberdintzen da beste ohiko kolorazio 
metodoetatik. Koestrusio metodoan, kolorezkok geruza 
akrilikoak PVC profilarekin bat egiten du, bereizi ezinezko 
era batean. Horren emaitza gisa argiarekiko erresistentea 
eta iraupen luzekoa den kolore geruza bat lortzen da.

Izpi infragorriekiko iragazkorra den kristal akrilikoaren 
azpiko oinarrizko gorputz zuriak nabarmen islatzen du 
eguzki erradiazioa. Honi esker profilak berotzea asko 
gutxitzen da. Profil zurien eta koloretakoen arteko 
tenperatura ezberdintasunak harrigarriki txikiak dira.

PVC zuria

Bereganatutako erradiazioa

Isladatutako erradiazioa

Koloredun kristal akrilikoa

Trokela

Masa acrílica

PVC masa

Acrylcolor profila

Acrylcolor

Kolore-geruza akrilikoa bi aldiz gogorragoa da, leiho zurien PVC azalera bezalakoa. Arrastoen aurkako 
erresistentzia handia du eta meteorologia baldintzen aurkako erresistentzia handia dauka. Azalera satinatua, 
leuna eta poro gabea sorgorra da hautsarentzat eta zikinkeriarentzat. Ez da zartatzerik edo altxatzerik 
agertzen eta berriz margotzea ez da beharrezkoa. Acrycolor leihoek ez dute ia mantentze lanik behar eta oso 
erraz garbitzen dira.

EZAUGARRIAK

Esmalte-
pinturarik 
gabe.

Beste edozein 
esmalte-geruza 
baino 0,5 mm 
lodiagoa.

Zartatzearen eta 
altxatzearen aurka 
babestua.

Profilarekin 
berezizi ezina  
den lotura.

Arrastoekiko 
erresistentea eta 
iraunkorra.

Zaintzeko oso 
erraza.

Kalitate ziurtatua eta islapen handia

8014 9006 Zilarra 9005 Beltza 7016 Grisa

ACRYLCOLOR standard koloreak

Grafitoa

10 urteko 
bermea
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Etxebizitza eraikuntzetarako 
lapurreten aurkako babesa

RC 2 / RC 2 N erresistentzia mota.

• Ustekabeko lapurren aurka babesteko.

• Tresna xumeekin (bihurkin handiak, kurrikak  
eta falkak) indarrez sartzeak saihesteko.

Segurtasuna
RC2 Segurtasun ZIURTATUA duen leihoa.

RC2 ziurtagiria dugu segurtasun-leihoetarako. Mota honetako leihoek laminatutako segurtasun-beirak, markoan 
altzairua ez jasotz0eko itxigailuak eta leihoaren perimetroan itxiera-puntu gehiago barne hartzen ditu. Gure bezeroei 
eskuragarri jartzen dizkiegu dagozkien saiakuntza-ziurtagiriak
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Orriaren eta profilaren geometrian 
aldaketa azkarra produkzioan. 

Konbinazio aukera ia mugagabea 
irektizen da.

DEKORAZIO AUKERA 
MUGATUA

Dekorazio ezberdinak barrualdean eta 
kanpoaldean. Leihoen kanpoaldea 

fatxadara egokitzen da eta barrualdea 
etxebizitzaren barneko dekorazio-

estilora egokitzen da.

KONBINATZEKO 
AUKERAK

Leihoaren barrualdea dekorazio-
orriarekin itxuratu nahi baduzu, 
ez dago Acrylcolor-en ezaugarri 
paregabeei uko egin beharrik.

ACRYLCOLOR +  
EGUR-IMITAZIOZKO 

ORRIA

PPVC leihoen teknika berrien abantailei uko egin gabe itxura naturala baloratzen dutenentzat, zuraren itxura 
duten akaberako PVCzko leihoak ditugu. Aukera zuzena eskaintzen dizute. Bai bilbadurako fatxada duten etxeak 
berrizteko, bai proiektu berrientzako, zurezko itxura duten CONSTRUAL leihoek itxura eta funtzionaltasun 
paregabea dute. Antzinako etxeak berritzeko estilo klasikoko elementu gisa gomendatzen dira, eta baita 
paisaiarekin lotutako konfigurazioak lortzeko ere.

Dekor orriak
Zuraren akaberaren antza handiko Dekor folioak.

Mahagoni Nussbaum Meranti 

Golden Oak RAL 6009 
Tannengrán

Schokobraun      

RAL 7016 
Anthrazitgrau

STANDARD KOLOREAK
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Hermetikotasunaren nerbio zentrala
Ziurtatu leihoak bortxaketaren aurka, 
bihurkinak edo eskoploak bezalako tresnekin. 
Burdineriaren zirrikituko horma bikoitza 
torlojuen kokaleku zehatz batez eta burdineriaz 
arduratzen da, eta indarrez sartzeko saiakeren 
aurka jarduten du.

7000 Seriea
Leihoak.

• Profilak sakonera handia: 74mm.
• Bost ganbera.
• Profilaren lodiera nabarmena.
• Hermetikotasun juntura zentrala.
• Isolamendu handiagoa.
• Lapurreta saiakeren aurkako segurtasun handiagoa.
• Burdineriaren babes handiagoa, eguraldi txarraren 

aurrean.
• Duen diseinuak beira-argi gehiago ahalbidetzen du.
• Mikroaireztapena burdinerian (aukerakoa).

SAILKAPENA*

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.

Haize kargarekiko erresistentzia C5/B5

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna  9A

Termikoa  Uf =1,2

Konbinazioa 7008/7066

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA

EZAUGARRIAK
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8000 Seriea
Leihoak. Kaleko ateak.

• Profilaren sakonera handia, 74mm.
• Bost ganbera.
• Sendogarri tubular handiak ahalbidetzen 

dituen profil-geometria.
• Profila egonkorragoa da.
• Beriatzeko azalera handiagoak.
• Erdilerrokatutako orri dotorea.
• Mikroaireztapena burdinerian (aukerakoa).

SAILKAPENA*

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.

Haize kargarekiko erresistentzia  C5/B5

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 9A

Termikoa  Uf =1,3

Konbinazioa 8006/8063

EZAUGARRIAK

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA
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8000 TERMIK Seriea
Leihoak. 

Kolore bakarra:
Txuria.

SAILKAPENA*

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.

Haize kargarekiko erresistentzia  C5/B5

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 9A

Termikoa Uf =1,2

Konbinazioa 8006/8063

Konbinazio perfektua

+
STV® Integratua
STV® itsaspen-teknika (Lehorrean 
eginiko beira jartzea) RAL 
ziurtagiriarekin

IKD® Integratua
IKD®  (Isolamendua Erdigune Handia) 
apar teknologia bezia erabilita.

Acristalamiento  
en seco

Aislamiento núcleo 
intenso

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA
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KUBUS Seriea
Leihoak. Ezkutuko orria.

100 Diseinua
• Profil txikienen geometria berriak.
• Beira-zumitzik gabe.
• Bista arrasean barnera.
• Ingurune argiak.
• 100mm-ko eraikuntza-sakonera eta 

bista altuera, bastidorearen eta orrien 
konbinazioarekin, baita jogunearekin 
konbinatuz ere.

• Optika laukizuzena, bai barnealdean eta baita 
kanpoaldean ere.

• Kanpotik ikusi ezin den orria.
• Junturarik eta beira-zumitzik gabeko orrien diseinua 

eta bista arrasean, aukerako klipa duen profil baten 
bidez.

• Prestazio altuak dituen PVC profila, merkatuan 
murriztuena dena.

EZAUGARRIAK

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia C4/B4

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 9A

Termikoa  Uf =0,88

Konb.               6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA

C
O

N
 M
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RCO ALTO EN COLO

R

EXCELENTE VALOR U
f

Ensayado0,89
W/(m2•K)
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S 9000 Gidaridun ate jasogailuarekin 
konbinagarria, etxeko ateen sistema eta  
S 9000 diseinua, eta aproposa da 
leihoetarako eta balkoien ateetarako.

S 9000 

100 mm

Leiho-ertzaren aldaerak

100 mm100 mm

Sistemaren neurria, markoa-orria konbinazioan eta jogunean, 100mm-koa 
da. Hori dela eta, joguneak eta markoaren aldeek ageriko altuera bera dute, 
diseinuan simetria eta estetika transmitituz.

Diseinura orientatutako GEALAN-KUBUS® leihoaren 
sistemak arkitektoei konfigurazio aukera handiak ematen 
dizkie eta, honekin batera, diseinurako ikuspuntu berriak. 
Era berean, markoa % 100 agerikoa, erdi ezkutukoa edo ia 
ikusezina izanda ere, inpresioa uzten duten proportzioak 
sortzen dira.

100mm-ko ageriko altuera jarraitua, baita jogunearen eremuan ere

100% visibleMedio ocultoCasi invisibleIa ikustezin Erdi ezkutuan 100% ikusgai
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S9000 Seriea

S9000 Seriea isolamendu termiko ezin hobe 
baterako diseinatua dago. Kostu gehigarririk 
gabe, 0,89 W/m²·ºK-rainoko Uf balio bat lortzen 
da dagoeneko.

Leihoak eta kaleko ateak.

Garatutako profilen geometria berriek 15°-
ko inklinazioa dute hegalean, GEALANen 
ezaugarria.

Eraginkorra Diseinu modernoa eta atenporala

C
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N
 M

A

RCO ALTO EN COLO

R

EXCELENTE VALOR U
f

Ensayado0,89
W/(m2•K)

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA

3

2
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• Profilaren sakonera handiagoa: 82,5mm.
• Sei ganbera.
• Profil berritzailea.
• Hiru isolamendu-juntura.
• Ezin hobea Etxe Pasiboetarako.
• Isolamendu termikorako aparra + altzairuzko sendogarria,  

2mm-ko lodiera.
• Errendimendu termiko estatiko ezin hobea.
• STV® beiratzea.
• Orriko fabrikazio-neurri handienak.
• Mikroaireztapena Burdinerian (aukerakoa).

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia C5/B5

Airearekiko iragazkortasuna Clase 4

Urarekiko iragazgaitasuna 9A

Termikoa  Uf =0,89

Konb.               6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

Orriaren gehienezko tamaina       1000mm x 2500mm

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.

EZAUGARRIAK

Etxe pasiborako leihoa

Isolamendu termikoaren ezaugarri onenak dituen sistema bat garatzea ez da kasualitatea, helburuetara 
zuzendutako lan baten emaitza baizik. Arrakastak arrazoia ematen digu. Kalkulu askok isolamendu 
termikoaren sekulako balioak adierazten dituzte. Hasiera batetik, garapenaren helburua ift-ren arabera 
etxe pasiborako erabilgarritasuna lortzea izan da, altzairuzko sendogarria duten konbinazio estandarrekin, 
honela, isolamendu termikoaren ezaugarri onenak lortzeko. Sistemaren sorreran erabili diren xehetasun 
berritzaile guztiak batuz, lortu da hasierako helburua.

IFT araudiaren arabera etxe pasiborako egokia dena.

1

2

3

m

arco y hoja
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fuerzo de acero op
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P
erfil de 6 cámaras

En general

n
iveles de junta 

En general 3 

Orokorrean, 6 ganbera 
markoan, orrian eta 
langetan, isolamendu 
termiko eta akustiko ezin 
hobe baterako.

Altzairuzko sendogarriaren 
modu zehatzak, estatika eta 
isolamendu termikoaren 
arteko bikaintasunerako.

Hermetikotasunaren kontzeptu 
adimendua, orokorrean, 3 juntura 
mailekin. Bertan, markoaren 
galzeko juntura zentral malguak 
modu erabakiorrean laguntzen dio 
isolamendu termikoari, galzearen 
aldean bero-fluxua murrizten 
baitu.

Leihoaren kristala eta orria itsatiz, 
zurruntasun handi bat lortzen da. 
STV® eta sendogarri estandarrak 
nahasteak abantaila argiak ematen 
dizkio funtzioari.
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9000 Seriea 
DELUXE

Leihoaren tamaina txikiari esker, 
argitasun handiena lortzen da.  
106 mm-ko profila.

Leihoak. 

• Profilaren sakonera handiagoa: 82,5mm.
• Sei ganbera.
• Profil Berritzailea.
• Hiru isolamendu-juntura.
• Isolamendu termikoaren aparra + altzairuzko 

sendogarria, 2mm-ko lodiera.
• Isolamendu termiko estatiko ezin hobea.
• STV® beiratzea.
• Mikroaireztapena Burdinerian (aukerakoa).

EZAUGARRIAK

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia C5/B5

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 9A

Termikoa  Uf =1,2

Konb.              6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

Orriaren gehienezko tamaina      1000mm x 2500mm 

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.

Argia

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA
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Sarrerako ate berria CONSTRUAL produktuen programan gehikuntza erabakigarri bat izan da.  
Kalerako ate paneldunak berriztatzeetan eta obra berrian erabiltzen dira, isolamendu termikoaren  
eta hermetikotasunaren baldintzak betez.

Balkoietako ateen eta 
elbarritasunak dituzten 
pertsonei egokitutako 
etxebizitzetako ateen atalasea

Serie guztietako balkoietako eta etxebizitzetako 
ateen atalasea, soilik 20mm-ko sakonera duena, 
aproposa da elbarritasunak dituzten pertsonei 
egokitutako etxebizitzetarako. Atalasearen 
aluminiozko estaldurak babes handia bermatzen 
du eta, zigilatzailearen hainbat geruzak eta 
ertzean barneratutako zigilatzaile-bloke batek 
hermetikotasun handiagoa eskaintzen dute.

Kalerako ate paneldunak
Irtenbide bikaina, isolamendu termiko ezin hobearekin.
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Gidaridun leihoak

Leihoaren orriek, leiho-elementu oso handietan ere, modu seguruan eta inongo arazorik gabe egin dezakete alde batera.

Eraikuntzaren 74mm-ko sakoneran oinarrituta, gidaridun sistema guztiz berri bat garatu da Espainiako merkaturako. 
Gidaridun leiho eta ateetarako 2 orri, marko berritzaile bat eta hainbat profil gehigarri ditu, hala nola: gida-erraila; orri-
estaldurazko listoia, labirinto funtzioa barne; 24mm-ko beiratzerako beira-zumitza eta hainbat sendogarri. Gidaridun 
sistema berrian, jada badauden 74mm-ko sakoneradun sistemetako konexioarekin erabateko bateragarritasuna 
ziurtatzen da, markoaren oinarriko geometria berbera baita. Honek, lehenengoz, akoplamendu zuzena ahalbidetzen du.

Kalitate handiko eskuila, zeharkako PVC gehigarriarekin, 
estanpazio onena lortzeko. 

Kanpora husteko galtze-oinarri etzana. Garbiketa erraza 
markoaren galtze tamaina handiari esker. 

Markoak 74 mm-ko eraikuntza-sakonera du. Horregatik 
74mm-ko sistemekin bateragarria da.

IREKIERA-ALDAERAK Egoera bakoitzerako, irtenbide apropos bat.

A C D F K

Berezko argia duten etxe-giroak.

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia  C2/B2

Airearekiko iragazkortasuna Clase 2

Urarekiko iragazgaitasuna  3A

Termikoa Uf =2,1

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.
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Gidaridun ate jasogailuak
Gidaridun elementuak etxebizitza modernoetako estilo-elementu klasikoak dira; 
kristalezko leihateek ongizatea eta dotorezia transmititzen dute. CONSTRUALen 9000 
Serieko gidaridun jasogailuaren sistema berriak, alderdi optikoari eta funtzionaltasunari 
dagokionez, eskakizun hauek asetzen ditu.

Gure teknikarekin erraz mugi daitezke ate-elementuak eta ez du axola atea irekita edo 
itxita dagoen, edonola ere, argi asko sartzen baita gelan. Azpiko konexioak ere, ia 
atalaserik gabe, barnealdearen eta kanpoaldearen bereizketa ezerezten du.

Alderdi tekniko nabarmenak
• Sistema-tenika berritzailea.
• Ganbera bikoitza, 3 beirarekin, 52mm-raino 

IREKIERAK

Berezko argia duten etxe-giroak.

Orriaren gehienezko tamaina:
4500mm x 2500mm.

Gehienezko pisua, orri bakoitzeko:
300Kg.

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia  C1/B2

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 7A

Termikoa  Uf =1,3

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.
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PVC eta ALUMINIOA  
S9000 Seriea Kanpoaldea

Hautatutako profiletarako, CONSTRUALek leihoen kanpoaldean pertsonalizatutako aluminio-
estaldurak lotzeko aukera eskaintzen du, ondorioz, leihoek erresistentzia eta balio-bizitza handia 
dute.

Leihoak. Kaleko ateak, kolorezko auminioa erabiltzeko aukerarekin.

S9000 Seriea isolamendu termiko handia 
izateko diseinatua dago. Kostu gehigarririk 
gabe, 0,89 W/m²·ºK-rainoko Uf balioa  
lortzen da.

Garatutako profil-geometria berriek 15°-ko 
inklinazioa dute teilakatzean, GEALANen 
ezaugarriak.

Eraginkorra Diseinu modernoa  
eta denboragabea

C
O

N
 M

A

RCO ALTO EN COLO

R
EXCELENTE VALOR U

f

Ensayado0,89
W/(m2•K)

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA

kolorear 
diseinua
estandarrak 

eta banakatuak
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8000 Seriea eta 9000 Seriea profilen sistemako leihoak, aluminio-estaldurak Aluminioa eta PVC materialen abantaila guztiak 
batzen dituzte. Funtzionaltasun handiak eta itxura optiko eta modernoak esklusibotasun ukitu bat ematen diote higiezinei, 
eta aldi berean, isolamendu termiko paregabea dago leihoen sisteman.

PVC eta ALUMINIOA  
8000 Seriea Kanpoaldea
Leihoak. Kaleko ateak, kolorezko aluminioa erabiltzeko aukerarekin.

Kolorezko aluminio-estaldura duten PVC leihoak ez dira gogorrak eta 
iraunkorrak bakarrik, aldi berean, kolorearen diseinuaren inguruan 
banakako aukera asko eskaintzen baitituzte.

AURREZPENA AKUSTIKA SEGURTASUNAISOLAMENDUA EKOLOGIKOAHERMETIKOA

kolorear 
diseinua
estandarrak 

eta banakatuak
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Aluminiozko leihoak eta ateak
Aluminioak moldakortasun handia eta neurri handiko formatuak ahalbidetzen dizkigu.
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Berez material noblea da, lurrazaleko bigarren elementu kimiko oparoena. Gainera, % 100 
birziklagarria da, ziko kopuru mugagabean zehar. Horri esker, zure leihoetarako material jasangarriena 
da. Leihoetan, 6060/6063 aleazioa erabiltzen da, T5 gogortasun egoeran; honek iraunkortasun ezin 
hobea izateko ezaugarriak ematen dizkio. Gure RPT sortak edozein klima eremuko EKT betetzen du. 
Konfort termikoak, egiturazko eta suaren aurreko segurtasunak, herdoilgaitza izateak, diseinuak, 
akaberak eta ia mententze-lanik ez behar izateak apustu segurua bilakatzen du.

Kalitatea
Gure produktuen kalitatea hornitzaileek egindako lehengaien eta prozesu eta baliabideen aukera 
zainduan oinarritzen da, zeintzuek amaierako produktuak kalitate estandar handienak izatea 
bermatzen baitute. Zubi Termikoaren Hausturaren mihiztatze guztia ALURO makina berrienen bidez 
egiten da, mihiztatutako profilaren dimentsio-egonkortasun eta egitura-zurruntasun handiena 
bermatzen dutenak. RPT profilen loturak TECHNOFORM eta ENSINGER markako 6.6 poliamidarekin 
egiten dira, beira-zuntzarekin %25era sendotuak. Honek gure profilak gogortu egiten ditu, mekanikoki 
eta merkatuko suaren aurrean.

Horrek guztiak Frantziako NF zigilu ospetsua eta exigentea izatea ahalbidetzen digu. Halaber, 
lakatzeetako QUALICOAT Sea Side zigiluak marina-kalitatea bermatzen du, zure leihoak edonon 
kokatzen ditugula ere.

Gure produktuen estrusioa ASCONA eskaner berrienaren bidez kontrolatzen da, gure produkzio-sorta 
guztien kalitate-kontrola bermatuz, bai lodieretan (1,5 mm-tik aurrera) eta baita dimentsionalki ere.

Aluminioan ditugun homologazioek bereizten gaituzte



26

61RPT Seriea 16 kanala
Leihoak eta balkoiak.

• Sistemaren oinarriaren neurriak:
 » Markua: 61mm.- Orria: 68mm.

• Poliamidazko 24mm-ko hagaxkak.
• Beiraren gehienezko lodiera: 48mm.
• Profilen lodiera orokorra: 1,4mm.
• Kalitate handiko ingletea bermatzen duen eszentrikadun kanpoko eskuaira.

Arotzeria-sistema, zubi termikoaren haustura duten leiho eta ateetarako, gama altukoak.

BALKOIALEIHOA

Ensatecek 224.061 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/18/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko (Uw) gaitasuna UNE-EN ISO 
10077-2-ren arabera, 1230 x 2300-ko balkoia, 1h., Tartekatzekoa “warm 
edge” duen beira Ug = 0,6 eta transmititzeko gaitasuna Markoa-Orria 
(Uf) 2,45 W/m2·ºK-tik aurrera.

Ensatecek 224.060 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/18/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko (Uw) gaitasuna UNE-EN ISO 
10077-2-ren arabera, 1230 x 1480-ko leihoa, 1h., Tartekatzekoa &quo-
t;warm edge&quot; duen beira Ug= 0,6 eta transmititzeko gaitasuna 
Markoa-Orria (Uf) 2,45 W/m2·ºK-tik aurrera.

Haize kargarekiko erresistentzia  C5

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna E1500
Akustikoa 34

Termikoa Uw=1,16

Haize kargarekiko erresistentzia  C2

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna E750
Akustikoa  33

Termikoa Uw=1,08
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• Sistemaren oinarriaren neurriak:
 » Markua: 71mm.- Orria: 79mm.

• Poliamidazko 34mm-ko hagaxkak.
• Beiraren gehienezko lodiera: 58mm.
• Profilen lodiera orokorra: 1,4mm.
• Ekuaira bikoitzeko ingletea, barnekoa eta kanpokoa, biak estutzekoak, zeinak lotura sendoa eta iraunkorra bermatzen duten.

71RPT Seriea 16 kanala
Leihoak eta ateak.

Arotzeria-sistema leiho eta ateetarako, zubi termikoaren hausturarekin eta prestazio akustiko eta termiko ezin 
hobeekin.

2 ORRIKO BALKOIA2 ORRIKO LEIHOA

Ensatecek 244.839 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa, 4/18/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko (Uw) gaitasuna, UNE-EN ISO 
10077-2-ren arabera, balconera 1230 x 2300-ko balkoia, 1h., Tartekat-
zekoa “warm edge” duen beira, Ug= 0,6 eta transmititzeko gaitasuna 
Markoa-Orria (Uf) 1,53 W/m2·ºK-tik aurrera.

Ensatecek 244.840 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/18/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko (Uw) gaitasuna, UNE-EN ISO 
10077-2-ren arabera, 1230 x 1480-ko leihoa, 1h., Tartekatzekoa “warm 
edge”  duen beira, Ug= 0,6 eta transmititzeko gaitasuna Markoa-Orria 
(Uf) 1,45 W/m2·ºK-tik aurrera.

Haize kargarekiko erresistentzia C5

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna  E1800
Akustikoa  34

Termikoa Uw=0,93

Haize kargarekiko erresistentzia C4

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna  E1350
Akustikoa  33

Termikoa Uw=0,88
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72RPT Seriea Ezkutuko Orria
Leihoak eta balkoiak.

• Sistemaren oinarriaren neurriak:
 » Markua: 72mm.- Orria: 72mm.

• Orrian 43mm eta markuan 34mm dituen poliamidazko hagaxkak
• Beiraren gehienezko lodiera: 48mm.
• Profilen lodiera orokorra: 1,4mm.
• Barneko eta kanpoko aluminio estruiduko eskuaira bikoitza markuan eta orrian.

EZKUTUKO ORRIA arotzeria-sistema, zubi termikoaren haustura duten leiho eta balkoietarako, 
prestazio handiekin.

Ensatecek 244.433 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/18/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko (Uw) gaitasuna, UNE-EN ISO 
10077-2-ren arabera, 1230 x 2300-ko balkoia, 1h., Tartekatzekoa “warm 
edge” duen beira, Ug= 0,6 eta transmititzeko gaitasuna Markoa-Orria 
(Uf) 1,53 W/m2·ºK-tik aurrera.

Ensatecek 245.322 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/18/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko (Uw) gaitasuna, UNE-EN ISO 
10077-2-ren arabera, 1230 x 1480-ko leihoa, 1h., Tartekatzekoa “warm 
edge” duen beira, Ug= 0,6 eta transmititzeko gaitasuna Markoa-Orria 
(Uf) 1,53 W/m2·ºK-tik aurrera.

BALKOIALEIHOA

Haize kargarekiko erresistentzia C5

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna  E1650
Akustikoa 34

Termikoa Uw=0,88

Haize kargarekiko erresistentzia C2

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna E750
Akustikoa  33

Termikoa Uw=0,84
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Gidaridun ate jasogailuak
DELUXE Formatuak, hauen erresistentzia dela eta.

• Zubi termikoa haustea 18,6mm-ko poliamidarekin orrian eta 24mm markuan.
• Sistemaren oinarriaren neurriak:

 » Markua: 128mm – Orria: 57mm.
• Profilen lodiera orokorra: 2mm.
• Beiraren gehienezko lodiera: 38mm.
• Markuaren mihiztatzea buloien eskuaira bikoitzarekin.

Gidaridun ate jasogailuen sistema, zubi termikoaren hausturarekin, pisu eta dimentsio handietarako. Diseinu modernoa, 
prestazio mekaniko eta termikoekin.

98 x 55mm-tako uztarturiko orri perimetrala.

Beiraren lodiera 38mm arte

Markuaren mihiztatzea buloien eskuaira bikoitzekin

ZTH 24mm-tako poliamidarekin.

136mm-tako zabalera bista

3000x2300mm LEIHOA. 2 ORRI

Ensatecek egindako Airearen, Uraren eta Haizearen saiakuntzak, 211.919 zenbakiarekin. 4+4sc/16/6 beiraren bidezko akustika-murrizketa, 
EN 14351 arauaren arabera. Transmisio termikoaren balioa, 6/16 Argón/6 beirarekin. Markoa-Orria korapiloaren transmisio balioa: 3,94W/
m2·ºK.

Haize kargarekiko erresistentzia C3

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 7A

Akustikoa 38

Termikoa Uw=1,75
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Gidaridun 73 perimetralak
Leiho eta ate gidaridunak.

2 ORRIKO BALKOIA2 ORRIKO LEIHOA

Ensatecek 173.145 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa, 5/10/4 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 4/12 
Argón/4 isuri baxuko beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Ensatecek 113.756 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 5/10/4 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 4/12 
Argón/4 isuri baxuko beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Haize kargarekiko erresistentzia C4

Airearekiko iragazkortasuna 3 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 5A

Akustikoa  29

Termikoa Uw=2,47

Haize kargarekiko erresistentzia C1

Airearekiko iragazkortasuna 3 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 5A

Akustikoa 28

Termikoa Uw=2,07

• 45º-ko marku eta orriko ingleteak aluminio urtuko eskuairekin.
• Sistemaren oinarriaren neurriak:

 » Markua: 73mm – Orria: 65x28mm.
• Beiraren gehienezko lodiera: 21mm.
• Profilen lodiera orokorra: 1,5mm markuan eta 1,6mm orrian.
• Itxiera enbutituen aukera kondenarekin, erpurukoekin, tiraderekin eta puntu anitzeko sistemekin.

Gidaridun leiho eta ateen sistema, eraikitzeko erraza, estetikoki ezin hobea eta sendotasun handia.
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35mm 35mm

IT-61CR-EVO Gidaridunak
Leiho eta ate gidaridunak.

• Ingletea aluminio urtuko eskuairarekin eta kanpoko errefortzuko eskuairarekin.
• Sistemaren oinarriaren neurriak:

 » Markua: 61mm – Orria: 40,5mm.
• Beiraren gehienezko lodiera: 30mm.
• Profilen lodiera orokorra: 1,5mm.

Leiho eta ate gidaridunen sistema, zubi termikoaren hausturarekin, eraikitzeko errazak, oso sendoak, diseinu modernoa 
eta prestazio termiko eta mekaniko bikainekin. Oso moldakorra, obran egiteko aukera ezberdinekin. Orri Perimetralak (45º) 
edo Ebakera Zuzendunak (90º), 28mm eta 32mm-ko poliamidekin eta beira-zuntzarekin sendotua.

2 ORRIKO BALKOIA2 ORRIKO LEIHOA

Ensatecek 244.856 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 6/16/6 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Korapiloarentzako Uf transmititzeko gaitasunaren 
balioa, Uf=3,06 W/m2·ºK, UNE -EN ISO 10077-2/2012 arauaren arabera.
Uw=1,59 W/m2·ºK transmititzeko gaitasunaren balioa, 2,2 x 2,38m 
(LxH) leiho baterako, Ug=1,0 W/m2·ºK beirarekin eta tartekatzeko 
isolatzailearekin.

Ensatecek 244.853 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren 
eta HAizearen saiakuntzak. Korapiloarentzako Uf transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Uf=3,06 W/m2·ºK, UNE-EN ISO 10077-2/2012 
arauaren arabera. Uw=1,50 W/m2·ºK transmititzeko gaitasunaren 
balioa, 2,35 x 2,18m-ko (LxH) leiho baterako, Ug=1,0 W/m2·ºK 
beirarekin, tartekatzeko isolatzailea (siwsspacer). Ensatecek 240696 
zenbakiarekin egindako akustika-saiakuntzak.

Haize kargarekiko erresistentzia C4

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 7A

Akustikoa 41 (-2; -5)

Termikoa Uw=1,5

Haize kargarekiko erresistentzia C2

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 7A

Akustikoa  26(-1;-2)

Termikoa Uw=1,59
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IT40 Seriea
Leihoak eta ateak.

• Markuko ingleteak eta orria aluminio urtuko eskuairekin.
• Sistemaren oinarriaren neurriak:

 » Markua: 40mm- Orria: 47mm.
• Beiraren gehienezko lodiera: 34mm.
• Profilen lodiera orokorra: 1,4mm.

Leihoetarako eta ateetarako arotzeria-sistema, moldakorra, sendoa eta eraikitzeko erraza.

2 ORRIKO BALKOIA2 ORRIKO LEIHOA

Ensatecek 96.848 zenbakiarekin egindako Airaren, Uraren eta Haizea-
ren saiakuntzak. Zarata murrizketa, 4/10/5 beirarekin, EN 14351 araua-
ren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 4/16 Argón/4 
isuri baxuko beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko gaitasuna-
ren balioa,  Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Ensatecek 96.847 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/10/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 4/16 
Argón/4 isuri baxuko beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Haize kargarekiko erresistentzia C4

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 9A

Akustikoa  34

Termikoa Uw=2,94

Haize kargarekiko erresistentzia C2

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna E750
Akustikoa 33

Termikoa Uw=2,47
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IT45 Ateak

• Sistemaren oinarriaren neurriak:
 » Markua: 45mm – Orria: 52mm.

• Beiraren gehienezko lodiera: 32mm.
• Profilen lodiera orokorra:

 » Leihoa 1,5mm./Atea 2mm.
• Markuko eskuairak eta aluminio urtuko eskuairadun orria.

Leihoetarako eta ateetarako arotzeria-sistema, eraikitzeko errazak, moldakorrak eta sendoak.

BALKOIALEIHOA

Ensatecek 215.565 zenbakiarekin egindako Airaren, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/10/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 6/16 
Argón/6 isuri baxudun beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Ensatecek ZV-4328 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/10/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 6/16 
Argón/6 isuri baxudun beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Haize kargarekiko erresistentzia C4

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna  9A

Akustikoa  34

Termikoa Uw=2,88

Haize kargarekiko erresistentzia C2

Airearekiko iragazkortasuna 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna E900

Akustikoa  33

Termikoa Uw=2,40

Leihoak eta ateak.
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Mallorcarrak eta Leihatilak

Mallorcar erako arotzeria-sistema, ate eta leihoetarako, Europako Kamera eta Kamera Zentraleko UMBRA 
Sistemarako aukerarekin. Irekitzeko aukera handia eskaintzen du: finkoak, praktikagarriak, tolesgarriak eta 
gidariduna. Barrura zein kanpora irekitzeko fabrika daitezke ate eta leiho hauek.

1200x1200mm LEIHOA. 2 ORRI

Haizearen kargarekiko erresistentzia                6 klasea

Ensatec-ek 219.109 zenbakiarekin egindako saiakuntza.

Mallorcarraren Irekierak

UMBRA Sistema Tolesgarriaren Irekierak

Gidaridunen Irekierak

• Itxitura lama finko edo mugikorren aukerarekin, beirekin edo opakua panelarekin.
• Zolaren profilaren aukera: horma-gida, gainjarria edo markuarekin.
• Itxitura sistema eskulekuarekin edo enbutitua.
• ITESAL gainerako serieekin baterragarria.
• 45º marko eta orrien ingleteak, buloidun aluminio urtuko eskuairekin lotuta.
• 24mm-ko gehienezko beirak.



Leihoetarako osagarriak
CONSTRUAL leihoak beharrezko aparteko ezaugarri guztiak izateko aukera onenak.
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• Kulunkatzen duen Uni-jet jogunea, autodoigarria den 
segurtasun-buloiaren sistemarekin, 150 kg-rainoko pisua eta 
2800mm-rainoko altura duten orrientzat aproposa.

• Kulunkatzen duen Uni-jet jogunea, ezkutuko burdineriaren 
bertsioan, leihoari ukitu minimalista emanez.

• Paraleloan kulunkatzen duten gidaridun ateak, 200kg-rainoko 
pisuetarako, gehiengo hermetikotasun-prestazioekin, tamaina 
handiko orriekin barne-espazio oso txikia hartuz.

• Gidaridun ate jasogailuak, 12 metrorainoko hutsuneetarako 
aproposak, orri bakoitzak pisu handia izanik, 400kg-raino.

• Orri anitzeko Gidaridun Ate Tolesgarriak, 7 metroko hutsuneak 
betetzea ahalbidetzen dutenak.

• Motorizatutako sarraila automatikoak, sarbide-kontrola 
dutenak eta Etxebizitza Adimendunen (SmartHome) sistema 
dimotikoetan barneratzeko prest daudenak.

Burdineriak
Leiho seguruak.

Burdineriaren ezaugarri nagusiak:

• 10 urteko bermedun burdineria Uni-Jet osagaien erabilera mekanikorako.
• Herdoilketaren aurkako tratamendua seriean: laino gaziko proba 1000 ordura arte irauten du, 

Europako araudiak eskatzen duen gehienezkoa baino askoz ere gehiago.
• Bidegabe sartzearen aurkako lehioen ziurtagiria RC2 arte, araudiaren arabera (EN 1627-1630).
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Beira
Itxitura bateko azalera handiena beira da.

• Azken emaitzarako eta zure etxebizitzako inpakturako, beiraren hautaketa ezinbestekoa da.
• Gardentasun eta argitasun apartak.

• Argiari igarotzen uzten dio, baina eguzkiarekiko babes on batekin.

• Berogailuarekin aurrezteko aukera onena (neguan %60ra arte).

• Beira berean eguzkiaren kontrolaren eta emisibitate baxuaren 
ezaugarriak nahasten ditu.

• Kanpoaldeko zaratak geldiarazteko aukera onena.
• -50 dB-rainoko akustika murrizketa.

28-40 neurrien artean beira egokia da / 33 gomendagarria da / 46-50 beira oso bereziak

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Gomendagarria Trafikoaren edota 
tabernen ondorioz 

zarata arazoak 
dituzunean...

Gela akustikoetarako 
zabalera bereziak.

Emisibitate baxukoa

SUN Zaintzailea

Acustik

Termikoa  Ug = 2,7 Beira Bakuna   4 - 16 - 4

Termikoa  Ug = 1,1 Optimoa 4 - 16Ar - 4Be

Termikoa  Ug = 0,6 Bereziak 4Be - 16Ar - 4 - 16Ar - 4Be

CONSTRUALek, beira guztietan 
serieko Argón gasa eskaintzen du

• Eguzki-izpiak aldaratzen ditu eta beroa saihesten du.

Eguzkiaren kontrola

8 + 8 Ak - 16 - 6 + 6 Ak4 - 16 - 6 4 + 4 Ak - 16 - 3 + 3 Ak

CONSTRUALen gomendioa

Akustikarako CONSTRUAL beiraren gomendioa

*Saiakuntzen balioak gutxi gorabeherakoak dira
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Pertsiana-kutxa
Zure leihoetarako osagarria.

Pertsiana-kutxak energiaren aurrezpena, isolamendu termikoa, eguzkitikoa eta akustikoa 
hobetzen ditu.

PLUS KUTXA
A/Porex Beltz Okerra + 4mm-ko 
lodiera duen asfaltozko banda.

KUTXA ESTANDARRA
Abaraska Ganbera 

Bikoitza- A/Porex Zuzena.

Akustikoa       34 (-2-4} dB

Termikoa        1,2 W/m2·ºK

Airearekiko iragazkortasuna  3Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna   E9000 Klasea

Haize kargarekiko erresistentzia      3000 Pa

Akustikoa       40 (-1-3} dB

Termikoa        0,82 W/m2·ºK

Airearekiko iragazkortasuna  4 Klasea 

Urarekiko iragazgaitasuna   E3000 Klasea

Haize kargarekiko erresistentzia      3000 Pa 
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Persianas

Bereziki mugikortasun murriztua edo ezgai-
tasuna duten pertsonentzat diren leihoetan 
motorrak erabiltzea gomendatzen da.

Gure modelo guztiek Conexoon eta SOMFYren 
Tahoma automatizazio-sistemak barne har 
ditzakete.

LEIHOAREN 
MARKOAN 
KOKATZEKO 
ETENGAILUAK

KONTROLATU  
ETA PROGRAMATU 
PERTSIANAK  
ETXEKO EDOZEIN 
LEKUTATIK

HORMAN 
ITSATSITAKO 
SISTEMA 
PROGRAMAGARRIA

Automatizazio-sistema
Pertsianak.

Zure etxerako automatizazio- eta motorizazio-sistema.

Kontrolatu eta programatu 
pertsianak mugikorretik

Gomendioa
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