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AR TROCAL 76

Középtömítéses nyílászáró rendszer
A személyre szabható otthon felfedezése
Alu-Redőny Kft.
REDŐNYÖK | KAPUK | ZSALUZIÁK | SZÚNYOGHÁLÓK | TEXTILÁRNYÉKOLÓK

Az újítók előre gondolkodnak:

Az Alu-Redőny Kft. 1995 óta van jelen a magyar nyílászáró és árnyékolástechnikai piacon. A 2015-ben 20 éves
cégünk a komplex termékkínálat érdekében alakította
ki nyílászáró kínálatát, melyben a német TROCAL céget választotta partneréül!
A TROCAL úttörőnek számít az ablakiparban.
Több mint 50 évvel ezelőtt fejlesztette ki a TROCAL
az első szériában gyártott műanyag ablakot.
Azóta a cég az ablakgyártás-technológia innovációs
vezetőjének számít. Ismertetőjegyei az új, elegáns
forma és új technológiák, amelyekkel a TROCAL állandóan újabb mércét állít fel.
A TROCAL nagy tapasztalati- és technológiai előnye
a legújabb ablakgenerációban is jelen van. A TROCAL
76 mérföldkő, amely az optimalizált szigetelő tulajdonságokat, a nagy ablakfelületeket és az elegáns, időtlen
formát egyesíti. Ez a nyílászáró család a magas színvonalú építészet mai és jövőbeni igényeit is kielégíti.

AR TROCAL 76
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Az otthon újrafogalmazva: AR TROCAL 76

Nyílászáróinkkal megvalósíthatja a fényárban úszó
szobák iránti vágyát, mivel az új rendszer technológiája
magas statikai stabilitást biztosít a nagy üvegfelületek
számára, a legmodernebb funkcionális üveggel.
Ezáltal nem csak egy világos környezetet biztosít számunkra, hanem a beeső napfény energiáját is optimálisan hasznosítja, ebből kifolyólag hideg időben megtakaríthatjuk akár a kiegészítő fűtés összegét.
Legyen szó akár új-, vagy felújított otthonról –
az AR TROCAL 76-tal egy szebb, barátságosabb és
világosabb lakókörnyezetet alakíthatunk ki.

• Az intelligens profilkonstrukció javítja az
ablak stabilitását
• A vékony profilok lehetővé teszik a nagy
átlátható üvegfelületeket
• A beeső napfény maximális kihasználásával
tovább csökkentheti a fűtési költségeket
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Energiatakarékos otthonhoz bölcs ember kell.
AR TROCAL 76
A mérnökök és technikusok ezzel a típuscsaláddal,
a legmodernebb hőszigeteléssel rendelkező ablakrendszert alkották meg. Az eredmény: az energia megtakarítás és fűtési költségcsökkentés még soha nem volt
ennyire egyszerű és kényelmes.
Lehetővé teszi a 3 rétegű hőszigetelő üveg és speciális
funkcionális üveg beépítését egészen 48 mm vastagságig. Ezáltal alig vész el hőenergia, miközben a napfény
energiája a nagy üvegfelületen keresztül jut be. A nyílászáró speciális kamrakialakításával és a legmodernebb
tömítés rendszerével kitűnően szigetel.
Az AR Alu-Style EnergyTec esetében a merevítőkamrák
habbal kerülnek kitöltésre, ezáltal a ezáltal a keret és
a szárny hőszigetelése is megnő.

• Kiválóan hőszigetelt középtömítéses
rendszer 76 mm beépítési mélységgel
• Nagy üvegezési határok 48 mm-ig
3 rétegű hőszigetelő üveg és speciális

• A nap energiájának maximális
kihasználása
• Az EnergyTec használatának lehetősége
a keretben és szárnyban

funkcionális üveg felhasználása esetén
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Érezzük jól magunkat!
Kiváló hangszigetelés.
A jó közérzetünk és egészségünk érdekében a modern otthonokban
elengedhetetlen a jó hangszigetelésű nyílászárók használata.
Az AR TROCAL 76-tal az irritáló zaj kint marad.
A profil innovatív tömítés technológiája a hangszigetelő üvegezéssel
együtt gondoskodik a megnyugtató csendről a helyiségekben – legyen
szó forgalmas utcákról, repülőtérről, vasúti közlekedésről, vagy
ipari területekről.

• optimális hangszigetelés az innovatív
tömítések által, akár 48 dB.
• A követelményeknek megfelelő hangszigetelő üveg opcionális beépítése.

AR TROCAL 76
Fokozott biztonság.
Az AR TROCAL 76-tal az ablakok, az erkély- és teraszajtók nagyobb védelmet nyújtanak betörés ellen. Az innovatív ablakrendszer úgy került
kialakításra, hogy teljesen megfeleljen a betörésgátló vasalatok és
biztonsági üvegek fogadásához szükséges követelményknek, melyek
opcionálisan rendelhetők.
A következmény: A betörőket visszatartják ezek a védelmi eljárások és
a ház, vagy lakás biztonságban marad.

• betörésgátló vasalatokhoz tervezve
• ablakokhoz RC 2 (WK 2) ellenállósági
osztályig
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Egy rendszer. Minden előnyével. AR TROCAL

Optimális hőszigetelés.

Egyszerű tisztítás.

Az izolált kamrák és a habbal tömített
proEnergieTec változat magas hőszigetelő
értéket garantál.

A magas értékű felület időjárásálló és
könnyen tisztítható.

Egyedi design.

Hosszantartó értékállóság.

A vékony profilok lehetővé teszik a nagy
átlátható üvegfelületet. A dekorfóliák nagy
választékával, vagy a porszórt alumínium
burkolat számtalan kombinációjával megalkothatja az egyedi designt.

A magas minőség és a jó minőségű környezetbarát műanyagok gondoskodnak a hos�szú élettartamról, ezáltal tartósan növelik
az ingatlana értékét.

Hatékony zajvédelem.

Magas stabilitás.

Az AR TROCAL 76 kiváló minőségű speciális üveggel kombinálva optimális hangszigetelést biztosít, akár 48 dB-t.

A többdimenziós acél merevítések gondoskodnak az ablak tökéletes statikájáról.
Az AluClip Pro típusnál az alumínium burkolat átveszi a statikai funkciókat.

Kiváló betörésvédelem.

76 mm.

Az ablakprofilokat a különleges biztonsági
vasalatokhoz és további betörés gátló eljárásokhoz tervezték.

A vékony ablakprofil a kevés beépítési
mélységével nem csak az újépítésű házaknál mutatós, hanem ideális igényes építészeti és energetikai ablakfelújításhoz is.

Tökéletes tömítés.

Választható szellőztetés.

A legújabb tömítő rétegek távol tartják
a huzatot, port és esőt, így kellemes atmoszférát teremthetünk otthonunkban.

Az opcionálisan beépített szellőztetőrendszer használatával optimális klímát teremthetünk otthonunkban és egyúttal megakadályozza a penészgomba képződését.

Kényelmes kezelés.
A vasalás legújabb technikájának köszönhetően, az összes használt nyitásmód megvalósítható, a mindennapi élet megkönnyítése céljából.

76

Egy modern műanyag ablaknak manapság számtalan
igényt kell kielégíteni: a formától a funkción, az építési
fizikán és szigetelési értéken keresztül a környezettudatosság- és időtállóságig. Az AR TROCAL 76 a modern
ablakok minden előnyét hordozza.
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A TROCAL különösen magas követelményeket állít az ablakrendszerek technológiája elé. Az új
ablakgeneráció e követelményeknek minden szempontból megfelel. A konstrukciót olyan innovatív eljárással készítettük, hogy a relatív vékony ablakprofil ellenére még a hőszigetelő üveg 3
rétegű üvegezése is megoldható. A sokféle beépítési technikának köszönhetően a régi ablakok
kicserélése az AR TROCAL 76-ra tisztán és gyorsan elvégezhető.

Technika, ami előrevisz minket.
AR TROCAL 76
1

Magas hőszigetelési érték.

5

Már a standard ablakoknál is kiváló
hőszigetelési érték érhető el: U f =
1,0 W/(m2K).

2

Magas stabilitás.

Az ablakbeépítés magában foglalja az
összes szokásos beépítési helyzetet.
Csavarozás az acélon, egy dübelkamra
adapteren keresztül, vagy egy ún.
horony segítségével változtatható, gyors és tiszta beépíthetőséget
biztosít.

6

A középen elhelyezett acélmerevítés
a legmagasabb fokú stabilitást
biztosítja. Speciális rögzítési pontok
tartják az merevítést a megfelelő
pozícióban.

3

A legjobb kamra kialakítás.
A legmodernebb tervezési módszerek által kialakított kamrák biztosítják a magas hő- és hangszigetelést.
A profil optimális stabilitása és nagy
teherbírása nehéz üvegezésnél
garantált.

4

Sokoldalú és tiszta beépítés.

Kialakítási lehetőségek.
Az AR TROCAL 76 rendszer számtalan olyan személyre szabható
lehetőségeket kínál, mint például
a különböző fóliák, vagy a legmodernebb alumínium burkolat, amely
minden ismert RAL-színnel, vagy
különleges effektekkel kérhető.

7

EnergyTec.
Ezzel a technológiával a legmagasabb hőszigetelési értékeket
érhetjük el. Ennél a technológiánál
merevítő kamrákat ki lehet habbal
tölteni, viszont így a szárny és/vagy
tok belső acél merevítéséről le kell
mondanunk.

Biztos működés.
Megerősített felület a vasalatok és
zárópontok szerelési csatornáiban.

Az AR TROCAL 76-nak az egyik legnagyobb erőssége a sokoldalúság. A rendszer egymással kombinálható standard
elemeken alapul. Ez azt jelenti, hogy a TROCAL 76 maximális rugalmasságot nyújt, hogy megfeleljen az Ön igényeinek
és egyúttal megbizonyosodhat gazdaságosságáról.
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Az élettér újraformálása.
A lehető legnagyobb
tervezési szabadság.
Építtetők, építészek és a tervezők lelkesednek az AR TROCAL 76 lehetőségei iránt
– mind újépítésű, mind felújítandó épületek
során.
Szín, forma és felületi struktúrájával számtalan egyedi variációs lehetőséget nyújt, ez-

Klasszikus fehér.

által a homlokzatnak összetéveszthetetlen

Időtlen fehér, amely a szépségét

karaktert kölcsönöz. Ön döntheti el, hogy

megőrzi, mivel a nyílászáró kivá-

az ablak harmonikusan integrálódjon, vagy

ló minőségű műanyaga extrém

célzott hangsúlyt fektessünk rá.

időjárásnak is ellenáll és a sima,
fényes felületét megőrzi. Ugyanakkor könnyen tisztítható.

Ar TROCAL 76

Egyszínű fólia.

Faerezetes fólia.

Ez a dekorfólia színt ad az

A faerezetes dekorfólia összeköti

ablakoknak. A felület rendkívül

a természetes megjelenést az

védett az időjárással szemben és

időtálló műanyag előnyeivel. Nincs

könnyen tisztítható.

szükség a faprofiloknál szükséges rendszeres festés-mázolásra,
ugyanakkor a háznak hangsúlyos
vidéki stílust kölcsönöz.
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AR Alu-Style Standard

AR Alu-Style EnergyTec

Az AR TROCAL 76 alumínium burkolatá-

Ennél a típusnál az alumínium profil

val a két világ legjobbját kapja: elegáns

a műanyaghoz kapcsolódik. Az alumínium

alu-desingt, szinte korlátlan színválasz-

átveszi emellett a statikus funkciókat,

tékkal, és a legmodernebb műanyag profil

ebből kifolyólag az ablakszárnyban nem

optimális szigetelő értékeit.

szükséges az acélmerevítés. A merevítő
kamrát ki lehet fújni proEnergyTec-el.
A kiegészítő szigeteléssel ellátott profilok
kimagasló hőszigetelést garantálnak.

Az esztétika
több mint trend. AR TROCAL 76
Az alumínium időjárás- és értékálló.
Időtlen eleganciájával, sokszínű formálhatóságával és stabilitásával az ipar egyik
legjobban használható nyersanyaga.
Amit az alumíniummal nem lehetett elérni,
azt a műanyaggal igen: ez az optimális hőés hangszigetelés.
Az AR TROCAL 76-ban tudatos tervezéssel

AR Alu-Style AddOn

és fejlesztéssel mindkét anyag előnyös tulajdonságait úgy ötvöztük,hogy az a maxi-

Az alumínium kompozit ablaknak nem csak

mumot nyújtsa Önnek.

a formája meggyőző, hanem az opcionálisan
beépített árnyékoló. Emellett a kiegészítő
üveg javítja a hő- és hangszigetelést.
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Ezek az ajtók új perspektívát nyitnak.
Az AR TROCAL 76 a leginnovatívabb profilrendszerünk.
Nem csak ablakok számára, hanem a kiváló minőségű
bejárati-, erkély-, terasz-, vagy toló-bukó ajtók számára
is. Egy rendszerrel – amelynél minden egymással tökéletesen összehangolt – a házának egy egységes és harmonikus vonalvezetést kölcsönözhet.
Az ajtók is kiváló szigetelési értékeket nyújtanak hő- és
zajvédelem szempontjából. Ehhez társul még az időjárás
és eső elleni védelem, valamint a beépített modern betörésvédelem. Választhat a modern funkcióüvegek közül,
számtalan felülettel és színben, LED megvilágítással,
katedrálüvegezéssel, vagy válasszon egy betétet a neves
panelgyártók óriási kínálatából.

• Bejárati-, erkély-, terasz- és toló-bukó ajtók.
• Tökéletes eső- és szél elleni védelem
• Magas hőszigetelés hőhídmentes küszöb
által.
• Maximális szárnyméretek: Egyszárnyas
bejárati ajtó: 1200 x 2400 mm Bejárati ajtó

• Fokozott betörésvédelem – RC 2 (WK 2)
ellenállósági osztályig
• Magas fokú szigeteltség a küszöb dupla
szigetelése által.
• Speciális funkcionális üveggel vagy a használatos bejárati ajtó panelekkel.

világító ablaka: 1000 x 2400 mm
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A környezetvédelem és az erőforrásokkal tör-

A műanyagoknál lemondtunk a stabi-

ténő kíméletes bánásmód a TROCAL alapelve-

litásért felelős ólomról és helyette egy

ihez tartozik.

környezetbarátabb kalcium-cink bázisú stabili-

Az új ablakgenerációval a tartósság alapelvét

zátort alkalmaztunk. Az ilyen típusú műanya-

következetesen továbbvittük.

gokat a greenline címkéről ismerhetjük fel.

Ahhoz, hogy értékes nyersanyagot takarítsunk
meg, az új profilokat optimalizált anyaghasználattal terveztük, úgy, hogy mindez a funkcióját és a szigetelő értékeit ne befolyásolja
negatívan.

Szem előtt a fenntarthatóság.

Az intelligens újrafelhasználással a műanyagokat az új profilok gyártásához újrahasznosítjuk.
Az EnergyTec-profilok kifújásánál kizárólag egy
környezetbarát hajtóanyagot használunk és
az újrafelhasználásnál a hab és a PVC könnyen
szétválasztható.

• Optimalizált és ezáltal erőforrás takarékos anyagfelhasználás.
• Környezetbarát, ólommentes stabilizátorok greenline jelöléssel.
• Nyersanyag körforgás szakszerű újrahasznosítással.
• Hozzájárulás a CO2 kibocsátás csökkenéséhez – köszönhető a kiváló hőszigetelésnek, hiszen kevesebb hőenergiára
van szükségünk, ami a környezet terhein
érezhetően könnyít.

AR TROCAL 76

20 | 21

A jövő tartósságot is jelent. AR TROCAL 76

Az új ablakokba való beruházásoknak nemcsak az
ingatlanok értékét kell növelniük, hanem hosszútávon
meg is kell tartaniuk. Az AR TROCAL 76 nyílászáró
rendszerünkkel Önnek egy kiválló minőségű termék kerül a tulajdonába, mely hosszútávon is megőrzi értékét.
Nyílászáróinkkal Ön egy olyan elegáns dizájn mellett
dönt, amelynek ismertetőjele az időtlen elegancia és
esztétika.
Röviden: az AR TROCAL 76-tal a jövőre gondol.

• Magas költség- és energia-megtakarítás az
optimalizált hőszigetelés által.
• Az életminőség javulása a tökéletes hangszigeteléssel.
• Nagyobb biztonság a beépíthető betörésvédelemmel.
• Könnyű tisztítás az erős és időjárásálló felületeknek köszönhetően
• Értékállóság a tartós és kiváló minőség által.
• Egyszerű kezelés és megbízható működés a
legmodernebb technika által.
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Teljes ablak kínálatunk
Fa
ablakok

AR Holzfenster 68

AR Holzfenster 78

AR Alu-Style Holzfenster

AR Alu-Style Holzfenster Plus

AR TROCAL 76

AR PASSIV 92

AR Alu-Style Standard

AR Alu-Style AddOn

AR Holzfenster 92

Fa-alu
ablakok

Műanyag
ablakok

Műanyag-alu
ablakok

AR Alu-Style EnergyTec
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