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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
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CONSTRUAL PVC 17

• 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.
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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.


