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Egyedi fa ajtók, ablakok
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Szombat: 09:00 – 12:00

E-mail:
tofa@tofa.hu

www.tofa.hu

Évtizedes szakmai tapasztalatunk és gyakorlott szakembereink
teszik lehetővé Önnek, hogy amit megálmodott, valósággá váljon.

A kiváló minõség nálunk természetes,
akár a fa, amivel dolgozunk.

Bejárati ajtók, ablakok, toló-bukó és
emelő-toló erkélyajtók, beltéri ajtók luc,
vörös és borovi fenyőből, merantiból, stb.
Alapanyagaink 3 rétegragasztott hossztoldott, vagy toldásmentes kivitelűek.

Engedje szabadjára fantáziáját! Mi megtervezzük, majd rövid határidő alatt, kedvező
áron legyártjuk fa nyílászáróit, az egyszerűtől a legbonyolultabb formákig.

Forma és minõség

Energiatakarékos rendszerek!
TOFA Standard TF68

Műszaki tartalom (alap kivitelben)

Tömbösített 3 rétegragasztott I. osztályú alapanyagból
(hossztoldott alapanyag esetén 50+ osztályon felüli alapanyagból)
68 mm beépítési mélység.
Ug=1,0 W/m2K 4-16-4 mm fokozott hőszigetelt kétrétegű üvegezés.
MILESI lazúros színminta alapján 4 rétegű gyári felületkezelés
(21-féle standard szín).
ROTO NT biztonsági gombafejes vasalatrendszer, dupla körbefutó
gumitömítés (EPDM műkaucsuk), hibás működtetés gátló,
résszellőztető funkció, GUTMANN szoknyás vízvető, szárnyélvédő,
HOPPE TOKYO kilinccsel (többféle választható színben).

TOFA Thermo+ TF90 Szuper energiatakarékos rendszer

Ingyenes tanácsadás
Felmérés

Műszaki tartalom (alap kivitelben)
Tömbösített 4 rétegragasztott I. osztályú alapanyagból (hossztoldott alapanyag esetén 50+ osztályon felüli alapanyagból) 90 mm beépítési mélység.
Ug=0,6 W/m2K 4-16-4-16-4 mm fokozott hőszigetelt háromrétegű
MELEGPEREMES (műanyag távtartós) üvegezés.

Gyártás

A TELJES SZERKEZET ALAP KIVITELBEN Uw=0,9 W/m2K!

Szállítás

MILESI lazúros színminta alapján 4 rétegű gyári felületkezelés
(21-féle standard szín).

Beépítés

ROTO NT biztonsági gombafejes erősített vasalatrendszer, háromszoros
körbefutó gumitömítés (EPDM műkaucsuk + az üvegszorító lécek alatt
további egyedi tömítő szalaggal ellátva), hibás működtetésgátló,
résszellőztető funkció, GUTMANN szoknyás vízvető, szárnyélvédő,
HOPPE TOKYO kilinccsel (többféle választható színben).
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