
Profilový systém vchodových dverí Arcade sa 
vyznačuje veľmi štíhlou konštrukciou so zaoblením 
20°. Robustná oceľová výstuha zabezpečuje 
výborné statické vlastnosti dverí. Arcade ponúka 
nielen nadčasový komfort a spoľahlivú ochranu 
proti poveternostným vplyvom, ale tiež veľmi dobré 
tepelno-izolačné vlastnosti.

Systém vchodových dverí

Systém okenných profilov

Zaoblené tvary dodávajú štíhlemu okennému profilu  
Arcade moderný architektonický vzhľad a zároveň 
poskytujú i veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti. 
Okenný profil Arcade klasický s rovným krídlom je  
z ekonomického hľadiska pre stavebníkov ideálnym 
riešením prechodu medzi interiérom a exteriérom.

Preverený, kvalitný a spoľahlivý profilový systém patriaci do rodiny Inoutic s priaznivým pomerom cena/výkon zodpovedá štandardným požia-
davkám dnešného bývania.
Systémy Arcade so stavebnou hĺbkou 71 mm vďaka svojej štíhlej konštrukcii a vysokej funkčnosti zaisťujú stabilnú konštrukciu okna s výbornými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami. So systémom Arcade je možné za mimoriadne priaznivú cenu dosiahnuť hodnotné a nadčasovo elegantné 
riešenie okien a fasád. 
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INOUTIC IC PLUS
Komfort / Bezpečnosť 

Dvojpätková zasklievacia lišta podľa DIN 18545: Zvýšená odolnosť proti 
násilnému vniknutiu.
Silné oceľové výstuhy: Stabilná konštrukcia okna.
Eurodrážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou 13mm: Možnosť dovybavenia 
na bezpečnostné okno s vyššou odolnosťou proti vlámaniu.

INOUTIC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita

Dve celoobvodové tesnenia: Vynikajúca tepelná izolácia, odolnosť proti vetru 
a zatekaniu.
Päťkomorová technológia: Optimálna tepelná izolácia / Hodnota Uf = 1,2W/m2K.
Stavebná hĺbka 71mm: Vynikajúca tepelná izolácia pre úsporu nákladov 
na vykurovanie.

INOUTIC DESIGN PLUS
Tvar

Zaoblenie 20°: Dobré odvádzanie vody / Harmonický dizajn.
Zladené prevedenie fasády: K systému Arcade sa dajú dostať aj ďalšie produkty 
Inoutic.

Tepelná izolácia
Súčiniteľ prechodu tepla:
zasklenie s Ug=1,1 W/(m2K), AL dišt. rámik: Uw=1,3 W/(m2K)
zasklenie s Ug=1,1 W/(m2K), dišt.rámik TGI SPACER: Uw=1,2 W/(m2K)

Vchodové dvere Arcade / Vodorovný rez Variant s otváraním dovnútra Variant s otváraním von

VÁŠ PREDAJCA:

Komfort / Bezpečnosť Úspora energie / Kvalita Tvar

Oceľová výstuha s hrúbkou steny 2,5 mm:
Stabilná konštrukcia rámu / vynikajúca odolnosť 
proti poveternostným vplyvom.

Možnosť použitia kovania so zvýšenou bezpeč-
nosťou.

Nízky hliníkový prah:
Vďaka nízkej bezbariérovej konštrukcii nehrozí 
zakopnutie či pokĺznutie / vynikajúca izolácia 
vďaka prerušenému tepelnému mostu.

Dve doplnkové tesnenia cez rohy v oblasti pra-
hu: Vynikajúca odolnosť proti vetru a zatekaniu. 

Štvorkomorová technológia a stavebná hĺb-
ka krídla 71mm: Výborné tepelno-izolačné 
vlastnosti prinášajú výraznú úsporu nákladov 
na kúrenie / Hodnota Uf iba 1,6 W/m²K.

Vysoká odolnosť: Test kvality zahŕňa  
100 000 cyklov otvorenia a zatvorenia (zodpo-
vedá približne 20 rokom používania).

Zaoblenie 20°: Dobré odvádzanie vody / mo-
derný a nadčasový design.

Široké možnosti zabudovania do všetkých 
zvyčajných typov vchodových dverí: Jedno-
krídlové alebo dvojkrídlové, prevedenie s faloš-
ným alebo pevným stĺpikom, s bočným dielcom 
alebo s nadsvetlíkom, otváranie dovnútra alebo 
von.

Systém okenných profilov

INOUTIC IC PLUS INOUTIC IC ECO PLUS INOUTIC IC DESIGN  PLUS
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KONCEPCIA RECYKLÁCIE / INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY PRE RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH 
OKIEN, KTORÁ POD MENOM » REWINDO GMBH « ZASTUPUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.

Okenný profil Arcade / Vodorovný rez


