
A++

Performanțele aRX A++

până la 1.3 W / m²k

până la 0.6 W / m²k

24 mm si 42 mm

până la 40 db

până la clasa RC2

70 mm, cu 2 garnituri de etanșare

115 mm

5 

Roto, cu balamale vizibile sau ascunse

2 rânduri 

©
 2

02
0 

Ba
rr

ie
r S

RL



Rame: cu înalțime vizibilă de 70 mm, 65 mm și 55 mm cu aripă de renovare de 40 mm sau 65 mm;
Armături: de 1.5 mm și 2 mm;
Cercevele: Z77(57 mm), Z105(85 mm) și T105(85 mm) , Z120(100 mm) si T120(100 mm)cu armături 
de 1.5 mm și 2 mm;
Montant: 84 mm și 104 mm;
Montant orb: 64 mm;
Garnituri: gri coextrudate la pro�lele albe și bicolor pe corp alb, negre la pro�lele color pe corp maro sau gri;
Baghete pentru geam termoizolant: 24 mm și 40 mm;
Pro�le de îmbinare: unghi 90 grade, unghi variabil, pro�l “H”, pro�l întărire cu capac și pro�l rigidizare - dilatare 
Adaos toc: extensie ramă 15 mm, 35 mm, 60 mm, 100 mm și solbank;
Culori disponibile: alb, anteak, cremeweiss, grau, weiss  - foliat pe corp alb cu garnituri gri, basaltgrau,
gri antracit - foliat pe corp gri cu garnituri negre, black VLF, braun genarbt, mooreiche, nuc, stejar inchis
pe corp maro cu garnituri negre, bicolor pe corp alb cu garnituri gri;
Drenaje: pe partea frontală a tocului sau în partea de jos(pentru ferestrele cu solbanc);
Prag aluminiu: universal 20 mm;
Feronerie: Roto, cu balamale vizibile sau ascunse.

Pentru ca te interesează aspectul estetic
al proiectului tău am creat Barrier aRX A++
cu o volumetrie armonioasă și design
funcțional pentru orice tip de construcție.

  Barrier aRX A++ reduce considerabil consumul
de energie pe toată durata anului prin reducerea 
costurilor de răcire, încalzire și iluminare. 

Gândește echilibrat!

Pro�lul de 70 mm are încorporat armatură din oțel
rectangular ranforsat perimetral. 

Feroneria folosită este con�gurată pentru funcționare
optimă și constantă. 

           Calitatea la preț scăzut pare un clișeu. 
Dar uneori chiar se întâmplă! Ferestrele aRX A++
    oferă calitate premium la un preț imbatabil. 

Cere ofertă personalizată!

         Ferestrele sunt echipate în standard 
cu geam termoizolant SuperLowE (emisivitate
super redusă), cu distanțieri calzi (tehnologia
    warm edge), cu două sau trei foi de sticlă.

  Echipate cu sticla de inalta calitate si pro�l 
   cu proprietati excelente de izolatie fonica, 
ofera avantaje in ceea ce priveste eliminarea 
       zgomotelor din exteriorul locuintei. 


