TERMÉK
KATALÓGUS

Cégünk 1993-óta foglalkozik nyílászáró gyártással. A kezdetben néhány 100 m2-es vállalkozás mára a hazai nyílászáró piac meghatá-

ÖRÜLÜNK,
HOGY
TALÁLKOZTUNK!

rozó és elismert szereplőjévé nőtte ki magát. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már több ezer m2-en folyik a gyártás.
Munkánkat az állandó önképzés és töretlen fejlődés jellemzi a
technológia és a termékfejlesztés területén is. Hisszük, hogy minden termék magán hordozza gyártója kézjegyét. Megrendelőink
igényeinek figyelembevételével olyan vásárlóközpontú termelést
és értékesítési rendszert hoztunk létre, amely minden részletében a magas színvonalú egyedi nyílászáró gyártást szolgálja.

Az építkezés, felújítás örömének megőrzéséhez kulcsfontosságú az előrelátás, a gondos tervezés és kivitelezés. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink ne csak egy készterméket, hanem komplex szolgáltatást
kapjanak, és évek múltán is megelégedettséggel használják termékeinket.
Kreativitás, segítőkészség, szakértelem és megfelelő infrastrukturális háttér. A Rábaablak márkanévvel
Ön ezeket mind a termék mellé kapja.

ALAPANYAG
A környezettudatosság jegyében csak minősített, megújuló erdőgazdálkodásból származó alapanyagokat használunk. A többrétegű vízálló ragasztás és az álló évgyűrűs kivitel mind a tartósságot
és az esztétikai megjelenést szolgálják. Magas szerkezetek, bejárati ajtók, toló erkélyajtók esetében különlegesen nagy stabilitású
frízeket alkalmazunk. Fafajok terén is széles választékot biztosí-

VÁLASSZON
ELSŐRE JÓT!

tunk. Rendelhető lucfenyő, borovi, vörösfenyő, meranti, valamint
különleges alapanyagok is: airotherm, accoya, ill. red grandis.
VASALAT
Hosszú távú működés, biztonság és komfort. Minden nyílászárónk vasalata esetében ezek a legfontosabb jellemzők. Standard
vasalataink is alaphelyzetben tartalmazzák a legfontosabb biztonsági
és kényelmi funkciókat: résszellőző, hibás működtetés gátló, biztonsági záródarabok, erősített pántok, huzatgátlás. Prémium termékek
esetében a még magasabb komfortérzés és biztonság érdekében
megnövelt műszaki tartalom: Soft Close záráscsillapítás, 30 mm-es
biztonsági zárfogadók, megnövelt biztonsági záródási pontok.
ÜVEG
2 ill. 3 rétegű, magas hőszigetelési mutatókkal rendelkező üvegek
Ug=1,0 – 0,5 W/m2 K értékekkel. A páralecsapódás kiküszöbölé-

külső oldal

se érdekében speciális távtartó léceket alkalmazunk. Csökkentett
hőveszteség a peremcsatlakozások tekintetében is! Különleges napvédő, multifunkciós, hanggátló és biztonsági üvegek is rendelhetők.
EGYÉB FELHASZNÁLT ANYAGOK
A vízvető, a gumitömítések és a sziloplaszt is szerves részei az
ablaknak, ezért ezekről sem szabad megfeledkezni. Az apró rész-

Low-E bevonat
gáztöltés

melegperem

belső oldal

leteken néha több múlik, mint gondolnánk. Cégünk a kiegészítő
anyagok terén is mind nagy múltú beszállítók jól bevált termékeit
használja.
FELÜLETKEZELÉS
A fa ablakok rendszeres újrafestése a múlté! A fa pórusaiba is
behatoló speciális védőanyagok és az egyedülálló technológiai eljárásnak köszönhetően a felületkezelés időtartama minden képzeletet felülmúló. Minimum 10 év garanciát vállalunk rá, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a felületkezelés ennél jóval tovább ellenáll
az időjárás viszontagságainak!
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„Ahol az igazán jó ablak kezdődik!”
A tradíció és a modern technika tökéletes ötvözete ez a nagy

PRIMERA
TERMÉKCSALÁD

múlttal rendelkező nyílászáró család. Az elmúlt évtized leggyakrabban alkalmazott ablakai. A kiforrott technológia ellenére is
nyomon követhetőek az állandó fejlesztés jegyei. Időtálló megjelenés, jobb hőszigetelés, nagyobb szélállóság. Legfontosabb
felhasználási területe lakás-, és házfelújítások, társasházak, valamint nyaralók.

PRIMERA 68
• Profilvastagság: 68 mm
• 3 rétegű ragasztott, nagy
stabilitású, minősített alapanyag
• 2 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval, Ug = 1,0
• Kétszeres gumitömítés
• Roto NT alapbiztonsági vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Uw érték = 1,32

PRIMERA 78
• Profilvastagság: 78 mm
• 3 rétegű ragasztott, nagy
stabilitású, minősített alapanyag
• 3 rétegű üvegezés
melegperemes távtartóval,
Ug = 0,7
• Kétszeres gumitömítés
• Roto NT alapbiztonsági vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Uw érték = 1,09

A legmodernebb gyártástechnológiát kívánság esetén ötvözni tudjuk egyedi
díszítésekkel, így a nyílászárók akár műemlék jellegű környezetben is alkalmazhatóak.
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„Inspiráló innováció”
Ablak, amelyben évtizedek múltán is örömét leli! Kiemelkedő

INNOVA 92
TERMÉKCSALÁD

műszaki jellemzői és ár-érték aránya miatt ennek a nyílászáró
típusnak szavazott bizalmat a legtöbb megrendelőnk az utóbbi
években. Jövőbe mutató csúcstechnológiát ötvöz letisztult megjelenéssel. Kimagasló hőszigetelési, statikai, és biztonsági mutatói az új építésű házak legfontosabb szereplőjévé teszik.
Az Innova 92 esetében a fa ablak gyártás legújabb fejlesztéseit
alkalmazzuk, így Ön biztos lehet benne, hogy az elérhető legfrissebb technológiát vásárolta meg! Mindezek mellett versenyképes áron tettük elérhetővé. Vigye otthonába Ön is ezen prémium
ablak melegét és szépségét!

INNOVA 92
•P
 rofilvastagság: 92 mm
•4
 rétegű ragasztott, nagy
stabilitású, minősített alapanyag
•3
 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval, Ug = 0,6 – 0,5
•H
 áromszoros gumitömítés
•R
 oto NT alap- ill. prémium
biztonsági vasalat
•F
 elületkezelés 10 év garanciával
•U
 w érték = 0,84 – 0,78

Design és funkció tökéletes harmóniája köszön vissza az Innova Trendline
ablakoknál. Az Innova 92 továbbfejlesztett változata, ahol a formabontó
megjelenésre tettük a hangsúlyt. A belső oldalon síkba záródó szárny és a
rejtett vasalatok igazi építészeti különlegességek sorába emelik ezt a terméket. Tegye egyedivé otthona hangulatát az Innova Trendline ablakokkal!
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„Kompromisszumok nélkül!”

INNOVA 110
TERMÉKCSALÁD

Az Innova 110 forradalmian új, egyedülálló termék. Kiemelkedő
biztonság, hő- és hangszigetelés párosul a legmagasabb komfortérzettel és eleganciával. Átlagon felüli műszaki jellemzők sorolják a prémium osztályon belül is a legjobbak közé. Az ablak,
amelyben minden tudásunk és elhivatottságunk összpontosul.
A magas műszaki tartalmon túl a legmagasabb esztétikai igényeket is kiszolgálja.

INNOVA 110
•P
 rofilvastagság: 110 mm
•4
 rétegű ragasztott, nagy
stabilitású, minősített alapanyag
•3
 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval, Ug = 0,5
•H
 áromszoros gumitömítés
•R
 oto NT prémium biztonsági
vasalat
•F
 elületkezelés 10 év garanciával
•U
 w érték = 0,75

Az Innova 110 profilvastagsága és alapfelszereltsége is páratlan.
Az alkalmazott prémium vasalat mindenhol biztonsági zárfogadókat tartalmaz. A Soft Close záráscsillapítás egyedülálló komfortot biztosít a használat során. A termékcsalád bejárati ajtói prémium védőbevonatot kapnak.
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„Harmóniában a természettel egy emberöltőn át!”

INNOVA
PROTECT
TERMÉKCSALÁD

A nyílászáró család, amely a legnagyobb védelemmel rendelkezik. Innova Protect termékeink a fa nyílászárók minden előnyét,
szépségét és az alumínium időtállóságát egyesítik. Változatos
forma és színvilág teszi lehetővé, hogy megrendelőnk megtalálja az otthonának legjobban megfelelő megjelenést. Az Innova
Protect ablakok két különböző vastagságú profillal készülnek,
amelynek részét képezik a „passzív” ablakok is.

Főbb műszaki adatok:
• Profilvastagság: 92 – 110 mm + aluborítással 109 – 126 mm
• 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
• 3 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval: Ug = 0,6 – 0,5
• Kettős gumitömítés
• Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Uw érték = 0,85 – 0,65

Cubic
Modern megjelenés, szögletes,
sarkos vonalak

Horizon
Új dimenzió az ablakok világában:
a szárnykeret nélküli kivitel

Trend
Különleges látvány, síkba záródó
külső oldal

Passive A legmagasabb hőszigetelési
elvárásoknak is megfelelő,
akár passzívházak
nyílászáróiként is
alkalmazható ablak típus.
A követelményeken túlmutató
Uw=0,65-ös érték
is elérhető vele!
Standard
Időtlen, tiszta, egyszerű vonalvezetés
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A bejárati ajtó az épület egyik legfontosabb eleme. Formavilágával, megjelenésével hozzájárul otthonunk harmóniájához, védi

MODERN
BEJÁRATI
AJTÓK

értékeinket. Az ablakoktól eltérő igénybevétel miatt a legnagyobb
figyelmet igényli a gyártás során.
Tegye egyedivé otthonát modern bejárati ajtóinkkal! Tökéletes
megjelenés és funkció. Kiváló hőszigetelés, nagyfokú biztonság
és komfort. A kívül-belül síkba záródó ajtók igazi építészeti különlegességnek számítanak!
A rozsdamentes, szálcsiszolt nemesacél kiegészítők és díszek
modern eleganciát kölcsönöznek az ajtóknak.
Főbb műszaki adatok:
• Profilvastagság: 68 – 110 mm
• 2, 3, ill. 5 rétegű üvegezés, Ug = 1,0 – 0,5
• Ablakokétól eltérő egyedi profilkialakítás
• Vetemedésmentes frízek
• Speciális betétek
• Több pontos biztonsági zárak
• Felületkezelés 10 év garanciával, opcionális prémium védőbevonattal

Elegáns megoldás: síkba záródó ajtóinkat rejtett pánttal szereljük.

Biztonság: acélcsapos és kampós zárak gondoskodnak a biztonságos záródásról.

Egyedi fejlesztésű bejárati ajtó betétek: kiváló
hőszigetelés, nagy szilárdság.

Modern bejárati ajtó kínálatunk közel 40 ajtóformája mind letisztult
eleganciát és egyediséget sugároz! A minőség terén nem kötünk
kompromisszumot, mindegyik típus egyformán magas műszaki tartalommal rendelkezik! A mai trendnek megfelelő sík ajtólapok és az
opcionálisan kérhető teljes síkba záródás lenyűgöző látványt produkálnak.

Alacsony lépésmagasságú, hőhídmentes küszöbök alkalmazása.
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A nyílászárók hosszú évtizedekre meghatározzák otthonunk

KLASSZIKUS
BEJÁRATI
AJTÓK

megjelenését és komfortérzetét. A jól megválasztott bejárati ajtó
a ház fő dísze lehet! Klasszikus formák, hagyományok őrzése kiemelkedő műszaki megoldásokkal ötvözve. Greffléces és normál
kialakítással is, hogy minden elképzelése teljesülhessen!
Összesen több mint 80 ajtóforma érhető el kínálatunkban, de
természetesen egyedi elképzeléseket is megvalósítunk! Biztosak
vagyunk benne, hogy megtalálja nálunk azt az ajtót, ami egyedülálló kinézetet kölcsönöz otthonának, és nap, mint nap örömmel
és megelégedéssel fogja használni!
Főbb műszaki adatok:
• Profilvastagság: 68 – 110 mm
• 2, ill. 3 rétegű üvegezés, Ug = 1,0 – 0,5
• Ablakokétól eltérő egyedi profilkialakítás
• Vetemedésmentes frízek
• Speciális betétek
• Több pontos biztonsági zárak
• Felületkezelés 10 év garanciával, opcionális prémium védőbevonattal

Hosszú távra tervezve:
nagy teherbírású pántok.

Különleges kialakítás: a rejtett falcok fokozzák a betörésvédelmet, a 18 mm-es gumik
pedig emelt tömítettségi szintet biztosítanak.

Aprólékos kidolgozás: minden ajtó egy igazi
műremek, a legapróbb részletekig.

A klasszikus kivitelű ajtók páratlanul széles formavilágot tesznek lehetővé! A hagyományokat felelevenítő formáktól kezdve, a letisztult,
időtálló típusokon át egészen a modern jellegű ajtókig bármi megvalósítható! A legkorszerűbb gyártástechnológiának és a minőség iránti
elhivatottságunknak köszönhetően ajtóink évtizedek múltán is méltón
szolgálják megrendelőinket!

Extrém stabilitás: speciális bejárati ajtó frízek
használata a vetemedés elkerülése érdekében.
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Egyenes vonalak, szögletes formák, sokszínű megjelenés jellem-

MODERN
BELTÉRI
AJTÓK
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zi a modern beltéri ajtókat. A mai trendnek megfelelő lakberendezés fontos alkotóelemei.
A változatos fafajoknak, színeknek és formáknak köszönhetően
a visszafogottabb és a merészebb megrendelőink is találnak elképzelésüknek megfelelő kialakításokat.

A klasszikus beltéri ajtók minden részletükben a hagyományos
tömörfa ajtó gyártás sok évszázados tapasztalatát, elhivatottságát, és eleganciáját hordozzák magukon.
Megjelenésükben a jól ismert tradicionális formák köszönnek
vissza. A finom vonalak, és a kidolgozottság mind hozzájárulnak,
hogy otthonának díszévé váljanak.

KLASSZIKUS
BELTÉRI
AJTÓK
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Ablakainkhoz professzionális kivitelű zsalugáterek rendelhetők!
A strapabíró vasalatoknak köszönhetően hosszú távú és zökkenőmentes működés jellemzi őket.

ZSALUGÁTEREK

Használati és esztétikai értékük egyaránt lenyűgöző, hiszen
funkciójukon túl parádés és exkluzív megjelenést biztosítanak
otthonának.
Belső működtetésű változat esetén egy hajtókarral az ablak kinyitása nélkül is könnyedén mozgathatjuk a szerkezeteket.
Bármikor nyugodtan végezheti a szellőztetést, hiszen integrált
rovarhálós megoldásunk segítségével csak a friss levegő fog otthonába jutni, a hívatlan rovarok kint maradnak!
A fix lamellás, mozgatható lamellás, vagy betétes változatokból,
illetve ezek kombinációjából bizonyára megtalálja azt a stílust,
amely az Ön otthonát elképzeléseinek megfelelően díszíti fel!

TERMÉKÖSSZESÍTŐ
PRIMERA 68

INNOVA PROTECT 92 – 110 STANDARD

• Profilvastagság: 68 mm
• 3 rétegű ragasztott, nagy
stabilitású, minősített alapanyag
• 2 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval, Ug = 1,0
• Kétszeres gumitömítés
• Roto NT alapbiztonsági vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Uw érték = 1,32

•P
 rofilvastagság: 92 – 110 mm + aluborítással 109 – 126 mm
•4
 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
•3
 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval: Ug = 0,6 – 0,5
•K
 ettős gumitömítés
•R
 oto NT alap- ill. prémium biztonsági
vasalat
•F
 elületkezelés 10 év garanciával
•U
 w érték = 0,85 – 0,75

PRIMERA 78

INNOVA PROTECT 92 – 110 CUBIC

• Profilvastagság: 78 mm
• 4 rétegű ragasztott, nagy
stabilitású, minősített alapanyag
• 3 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval,
Ug = 0,7
• Kétszeres gumitömítés
• Roto NT alapbiztonsági vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Uw érték = 1,09

•P
 rofilvastagság: 92 – 110 mm + aluborítással 109 – 126 mm
•4
 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
•3
 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval: Ug = 0,6 – 0,5
•K
 ettős gumitömítés
•R
 oto NT alap- ill. prémium biztonsági
vasalat
•F
 elületkezelés 10 év garanciával
•U
 w érték = 0,85 – 0,75

INNOVA 92

INNOVA PROTECT 92 – 110 HORIZON

• Profilvastagság: 92 mm
• 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
• 3 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval, Ug = 0,6 – 0,5
• Háromszoros gumitömítés
• Roto NT alap- ill. prémium biztonsági vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Uw érték = 0,84 – 0,78

•P
 rofilvastagság: 92 – 110 mm + aluborítással 109 – 126 mm
•4
 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
•3
 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval: Ug = 0,6 – 0,5
•K
 ettős gumitömítés
•R
 oto NT alap- ill. prémium biztonsági
vasalat
•F
 elületkezelés 10 év garanciával
•U
 w érték = 0,85 – 0,75

INNOVA TRENDLINE 92/100

INNOVA PROTECT 92 – 110 TREND

• Profilvastagság: 92/110 mm
• 3 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval Ug=0,6 – 0,5
• Roto NT Designo rejtett vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Formabontó megjelenés
• Letisztult, modern forma
• Uw érték = 0,82 – 0,76

•P
 rofilvastagság: 92 – 110 mm + aluborítással 109 – 126 mm
•4
 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
•3
 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval: Ug = 0,6 – 0,5
•K
 ettős gumitömítés
•R
 oto NT alap- ill. prémium biztonsági
vasalat
•F
 elületkezelés 10 év garanciával
•U
 w érték = 0,85 – 0,75

INNOVA 110

INNOVA PROTECT 92 – 110 PASSIVE

• Profilvastagság: 110 mm
• 4 rétegű ragasztott, nagy stabilitású, minősített alapanyag
• 3 rétegű üvegezés melegperemes
távtartóval, Ug = 0,5
• Háromszoros gumitömítés
• Roto NT prémium biztonsági
vasalat
• Felületkezelés 10 év garanciával
• Uw érték = 0,75

•P
 rofilvastagság: 92 – 110 mm + aluborítással 109 – 126 mm
•4
 rétegű ragasztott, nagy stabilitású,
minősített alapanyag
•3
 rétegű üvegezés melegperemes távtartóval: Ug = 0,6 – 0,5
•K
 ettős gumitömítés
•R
 oto NT alap- ill. prémium biztonsági
vasalat
•F
 elületkezelés 10 év garanciával
•U
 w érték = 0,74 – 0,65
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Márkaképviselet bélyegzője

Rábaablak 93’ Kft.
9641 Rábapaty, Felsőpatyi u. 89.
Telefon / Fax: (+36 95) 360-444
rabaablak@rabaablak.hu
www.rabaablak.hu

