Termék információk

Minden projekthez a megfelelő termék
Egy rétegben üvegezve oldalsó tartóval
Egy rétegben üvegezve ponttartóval és 45°-os él csiszolással
Egy rétegben üvegezve átfedő lamellákkal
Hőszigetelt üvegezés termikus szétválasztás nélkül
Két vagy három rétegű hőszigetelt termikus szétválasztással, keretezve vagy teljes üveg optikában
INTEGRAL – az egyetlen lamellás ablak keretbe integrált és ezzel nem látható meghajtóval
PUR-hőszigetelő mag a profilon belül az Uw-érték javítására egészen 0.9 W/m²K-ig

... Szívesen állunk rendelkezésükre egyedi megoldásokkal is speciálisan projektjükhöz. Keressenek bátran!

Az ablakok egy homlokzatot képeznek és egy formális kialakítási eszközt ahhoz, hogy modern lakás esztétikát teremtsünk.
A lakócsarnokok a kandallóval, a téli kertekkel, az igényes konyhák, a wellness fürdők vagy a fényszalagos lépcső feljárók, a homlokzatok, a hő-és
füst elszívók, az iskolák, az óvodák, a lépcsőházak, a felülvilágítók, a téli kertek, az üveg ráépítések, az ipari létesítmények, az üzletek mind olyan
kialakítási feladatok, melyek azonnal a lamellás ablakra engednek gondolni.
Természetes, energia hatékony szellőztetés a kornak megfelelő megjelenésben.

HAHN Tairmo lamellás ablak

Hála a Tairmo kiváló energia hatékonyságnak akár a 0,9 W/m2K-ig
terjedő Uw-értékekkel a világon először olyan lamellás ablak áll
rendelkezésre, mely egyesíti a hővédelmet, a funkciót és a rugalmas
kialakítási változatokat.
A Tairmo innovációja a termikusan elválasztott nagy távolságú
alumínium profilban, profil szigetelő magban és a kizárólag 3-rétegű
hőszigetelt üvegben „távtartóként meleg élben” mutatkozik meg.

Hőszigetelt üvegezéssel termikusan elválasztva, keretes lamellákkal

HAHN Tairmo lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

6/12/4/12/6 oder
4/14/4/14/4

Ja

Klasse 4

Klasse 6A

Klasse C5

0,9 W/m²K

Einbruchhemmend RC2
Ballwurfsicher (DIN 18032-3)
Schallschutzgeprüft (EN 14351-1)
Absturzsicherheit nach TRAV 2003

HAHN Tairmo teli üveg lamellás ablak

Tairmo teli üveg az ismert és az építészek által kedvelt teli üveg
optikával lett kidolgozva anélkül, hogy a Tairmo rendszer innovatív
technikája és funkciója veszítene a fókuszából.
A teli üvegezési optikát illetően a kívül lévő profilok formáját
megváltoztatták, hogy fel tudja venni a 3 rétegű fokozatosan szigetelt
üveget. Ezáltal egy optikailag megnyerő rendszer került kifejlesztésre,
melyet kívül felületeket összekötő lamellák, a fekete keretet alkotó
zománcozás
és
a
fekete
biztonsági
profil
jellemez.

Hőszigetelt üvegezéssel termikusan elválasztva , a lamellák kívül teli üveg optikával kialakítva

HAHN Tairmo teli üvegezésű lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

6/16/6/16/8

Ja

Klasse 3

Klasse 7A

Klasse C4

0,9 W/m²K

-

HAHN S9-iVt-05 lamellás ablak
A HAHN S9-iVt-05 lamellás ablak a kiváló hő-és füstelvezetési,
tömítettségi és hővédő, valamint törés biztos tulajdonságával győz
meg bennünket.
A jellegzetes megjelenési képet az alumínium profilba fogott üveg
lamella formálja meg.

Hőszigetelt üvegezéssel termikusan elválasztva, keretes lamellák

HAHN S9-iVt-05 lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

6/16/6 oder 6/20/6

Ja

Klasse 3

Klasse 4A

Geprüft

1,6 W/m²K

Einbruchhemmend RC2
Ballwurfsicher (DIN 18032-3)
Schallschutzgeprüft (EN 14351-1)
Absturzsicherheit nach TRAV 2003

HAHN S9-iVt-05 teli üvegezésű lamellás ablak
A HAHN S9i-Vt-05 teli üvegezésű lamellás ablak a hő- és
füstelvezetés, a tömítettség és a hővédelem tulajdonságait
egyesíti a felületeket összekötő „teli üveg optikával” a homogén
homlokzati szerkezeten az épület külső oldalán.

Hőszigetelt üvegezéssel termikusan elválasztva, lamellák kívül teli üveg optikával

HAHN S9-iVt-05 teli üvegezésű lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

4/20/8 oder 6/20/8

Ja

Klasse 3

Klasse 4A

Geprüft

1,7 W/m²K

Ballwurfsicher (DIN 18032-3)

HAHN Integral lamellás ablak
A HAHN Integral lamellás ablakkal sikerült először elhelyezni a
szemlélő számára láthatatlan keret profilban a meghajtást anélkül,
hogy megnehezítenénk a hozzáférhetőséget (pl. a karbantartási
munkáknál).
Ezzel a szabadalmazott innovációval egészítjük ki a hőszigetelt
üvegezésű és termikusan szétválasztott lamellás ablakok
termékcsaládunkat.

A nem látható
keretbe integrált
motorral kizárólag
a HAHN-nál

Hőszigetelt üvegezéssel termikusan elválasztva, keretes lamellák

HAHN Integral lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

6/16/6

Ja

Klasse 3

Klasse 3A

Geprüft

1,7 W/m²K

Ballwurfsicher (DIN 18032-3)

HAHN S9-iV lamellás ablak
Az első hőszigetelt üvegezésű ablak!
A HAHN S9-iV lamellás ablak mindenütt helyesen kerül
alkalmazásra ott, ahol a hő- és füstelvezetésre és a jó
tömítettségre, a kedvező hővédelemre viszonylag alacsony
költség jut.
A jellegzetes megjelenési kép az alumínium profilba foglalt üveg
lamellákban mutatkozik meg.

Hőszigetelt üvegezéssel termikus elválasztás nélkül, keretes lamellák

HAHN S9-iV lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

4/16/4

Ja

Klasse 2

Klasse 3A

Geprüft

2,1 W/m²K

-

HAHN S9 lamellás ablak
A népszerű HAHN S9 lamellás ablak mindenütt helyesen kerül
alkalmazásra ott, ahol a hő-és füstelvezetésre és a jó tömítettségre és
megjelenésre viszonylag alacsony költségek jutnak az alárendelt
hővédelem mellett.
A jellegzetes megjelenési kép a pikkely szerűen egymást fedő üveg
lamellákban mutatkozik meg. Üveg helyett más anyag használatával
(pl. fa, alumínium, műanyag) érdekes hatásokat érhetnek el.

Egy rétegben üvegezve, egymást fedő lamellákkal

HAHN S9 lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

8/10/12

Ja

Klasse 2

Klasse 3A

Geprüft

-

-

HAHN S9-45° lamellás ablak
A HAHN S9-45° lamellás ablak az S9 népszerű ablaktípus
továbbfejlesztése, melynél mindenekelőtt a sima és felületeket
összekötő üveg optikára helyezték a hangsúlyt.
Az S9-cel ellentétben itt nem fedik egymást az üveg lamellák, hanem
45°-os fázis köszörüléssel a hosszanti élhez záródnak.
A pont elhelyezkedésű üveg lamellák által az összbenyomás még inkább
alátámasztott.

Egy rétegben üvegezve, egymáshoz záródó lamellákkal, ponttartással

HAHN S9-45°lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

8/10/12

Nein

Klasse 2

Klasse 1A

Geprüft

-

Schallschutzgeprüft (EN 14351-1)

HAHN naco lamellás ablak

A "Klasszikus„ a lamellás ablakok közül!
Mindenütt, ahol a jó hő-és füstelvezetésre alacsony költség jut a
hővédelem és a tömítettség vonatkozásában alárendelt igények
mellett. Az ablakot kizárólag standard lamella magasságban kínáljuk.

Egy rétegben üvegezve, egymást fedő lamellákkal

HAHN naco lamellás ablak

Standardglas

RWA
EN 12101-2

Luftdichtigkeit
EN 12207

Schlagregendichtigkeit
EN 12208

Widerstandsfähigkeit
gegen
Windbeanspruchung
EN 12210

Uw max.
EN ISO 110077

Weitere Eigenschaften

6

Nein

´-

-

-

-

-

Szívesen elkészítjük Önöknek speciális projektjükhöz ajánlatunkat.
Egyszerűen csak vegyék fel velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeken – örömmel várjuk ajánlatkéréseiket!

FORGALMAZÓ:

Referencia Fotók
2. oldal 2. fotó: GATERMANN + SCHOSSIG I 2. oldal 3. fotó: Jürgen Schmidt, Köln

Egresi Mérnökiroda Kft.
Horváth Döme krt. 8.
H-6000 Kecskemét
 +36 76 545 737
 +36 70 314 93 49

HAHN Lamellenfenster GmbH
Hafenstr. 5-7
D-63811 Stockstadt
 +49 (0) 6027-4162-20
 +49 (0) 6027-4162-99

info@egresikft.hu
www.egresikft.hu

info@hahn-lamellenfenster.de
www.hahn-lamellenfenster.de

