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100 %-os dizájn.
100 %-ig klímasemleges.
100 %-os újrahasznosítás. 

A jobbik  
ablak



myWindow: mindenkinek
a megfelelő ablak

Számunkra az ablak nem pusztán technikai termék, 
hanem kapcsolatot teremt a lakás és a homlokzat között.

A fény, hőbeáramlás, kilátás, szellőzés és kellemes 
tapintású felületek által az ablak meghatározza az 
egyéni lakhatási minőséget. Az ablak a homlokzat  
tervezését meghatározó elem, ezért meg kell felelnie 
az ökológiai, műszaki és a biztonsági szempontból  
releváns kritériumoknak.

Mindezeket a követelményeket nem lehet egyetlen 
szabvánnyal teljesíteni, hanem intelligens megoldá-
sokra van szükség, amelyek megfelelnek a sajátos 
helyzetnek, az épület jellegzetességeinek, az építé-
szeti stílusnak és az egyedi elvárásoknak.

Ablakrendszereink segítségével kifejlesztettük az  
optimális ablakkonfiguráció logikus módját.



Ebben a prémium termékcsaládban 
ötvözzük profilfejlesztésünk több  
évtizedes tapasztalatait: a technológia  
és az időtlen elegancia egymásra 
talál.

A GretaTM ötvözi a PVC ablakprofilok 
előnyeit az ökológiai teljesítménynyel.  
Ezt a profilrendszert maximális 
fenntarthatósággal állítjuk elő: a 
felhasznált PVC 100 %-ban régi ab-
lakokból és a gyártás során vissza-
maradt hulladékból származik.

A GretaTM fontosnak tartja a stílust és az előrelátást: 
Ez a mi 100 %-ig fenntartható profilrendszerünk.

Az ablak aminek 
van jövője

„Fenntartható gondolkodásmód és  
esztétikai követelmények kéz a kézben: 
az első tervezettől kezdve figyelembe 
vesszük a termék teljes életciklusát.“

Tiszta, minimalista dizájn
és keskeny keretek

Tömör anyagból készült
profilok – kasírozás nélkül

Bejegyzett védjegy és
szabadalmaztatott termék

A GretaTM a legjobb passzív ház 
szintű szigetelési értékekkel rendel-
kezik. A nyitott pórusú, beton kiné-
zetű természetes textúra az ablakot 
kellemes tapintású, formatervezett 
objektummá változtatja – egészítse  
ki a lakóteret és a homlokzatot 
tiszta, minimalista ablakprofilokkal.



GretaTM

Aminek látszik a karaktere, van stílusa:  
a realMaterial lemond a tökéletes simaságról.

Dizájn és
felületek

Az egyedi megjelenés mellett a  
GretaTM tapintható élményt is kínál. 
A mai gyártási folyamatok során az 
újrahasznosított PVC-vel nem lehet 
elérni teljesen sima felületeket, ezért 
az újrahasznosított anyagot eddig 
csak a profilmagban használták.

Élünk az egyedülálló, nyitott pórusú 
textúra lehetőségével és egy mo-
dern profilt kínálunk, amely a free 
variánsban lenyűgöző a kifejezetten 
keskeny kialakításával.

Tartós anyag – időtlen dizájn:

– ellenáll a csapadéknak 

– ellenáll a napsugárzásnak

– ellenáll a mechanikai igénybevételnek

– felhasználóbarát és könnyen karbantartható

– illik a kiváló minőségű dizájnhoz

* fejlesztés alatt

„Az építészet az egyes részek harmóniája és összehangolása,  
amely oly módon érhető el, hogy ebből semmit sem  
lehet elvenni, hozzáadni vagy megváltoztatni az egység 
tönkretétele nélkül.“  
 
— Leon Battista Alberti

Beton kinézetű felületek a padlóbur-
kolatokban, bejárati ajtópanelekben 
és a modern lakberendezési tár-
gyakban találhatók – receptúránk 
által most az ablak is kellemes  
tapintású része lesz az Ön korszerű 
lakásának.

– nyitott pórusú textúra

– természetes megjelenés  
    csillámhatással

– fekete tömítésekkel

Anyag tulajdonságai:

világosszürke gránitszürke* olivaszürke*



Minden építészeti stílus más igényeket  
támaszt az ablakokra vonatkozóan. 
A rugalmas greenEvolution modu-
láris rendszer részeként a GretaTM 
profilokat egyedileg lehet adaptálni 
az építési tervhez. A keskeny dizájn 
lehetővé teszi nagy üvegfelületek 
kialakítását a maximális fénybeá-
ramlás érdekében: ezáltal javul a  
felújított, valamint a modern épüle-
tek lakhatási minősége. Az egyedi 
realMaterial textúra különleges 
keretet kölcsönöz otthona számára, 
időtálló, minimalista stílusban.

Legyen felújítás vagy új építési terv – 
a GretaTM stílustudatosságot sugall.

Időtlen dizájn – talál minden 
építészeti megoldáshoz

„A házat, lakóteret és az embert egy-
séges egésznek tekintjük: a megfelelő 
ablak teljes mértékben megfelel a 
követelményeknek.“



GretaTM-realMaterial
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GretaTM

A gyártástól az újrahasznosításig a GretaTM realMaterial egy zárt cikluson 
megy keresztül. A PVC kevés energiaráfordítással feldolgozható, ezért 
optimálisan újrahasznosítható: a műanyag ablakok teljes mértékben  
károsanyag-mentesen feldolgozhatók és új profilokká alakíthatók.

Ablakprofiljainknak több élete van –  
mert a GretaTM mindig újra felhasználható.

Az ablakok leginkább fenn-
tartható anyaga – a GretaTM

Tapintható felület

CO2 lábnyom

Gyártáshoz  
szükséges energia

Élettartam

U értékek

Karbantartás

Újrahasznosíthatóság  
és energiaszükséglet

Ár

Fa Alumínium

„Számunkra a fenntartható tevékenység 
azt jelenti, hogy: ötvözzük az ember  
és a környezet szükségleteit – a modern 
technológiáknak köszönhetően.“

A GretaTM időállóan stabil és  
funkcionális marad – a profilok  
kémiai és fizikai sarokillesztéseinek  
köszönhetően.

Stabilitás

A GretaTM már alacsony hőmérsék-
leten (kb. 200 °C) is formázható és 

feldolgozható – ezzel primerenergia 
takarítható meg a keverés és az 

extrudálás során.

Energiatakarékos 
feldolgozás

Szigetelési érték

A GretaTM kialakítása és  
hővezetőképessége a legjobb  

szigetelési értékeket eredményezi.

MD: Uw akár 0,73 W/(m2k)
AD: Uw akár 0,77 W/(m2k)

A GretaTM ablakok alig igényelnek gondozást 
és karbantartást – hosszú élettartamuk  
az optimalizált receptúrának és az ellenálló 
felületeknek köszönhető.

Hosszú élettartam

GretaTM lehetővé teszi a zárt 
anyagkörforgást, mivel az anyag, 
akár hétszer is, majdnem teljesen 
újrahasznosítható.

Újrahasznosíthatóság



A fenntarthatóság a nyersanyagok 
és az energia felelősségteljes keze-
lését jelenti.

Profilrendszereink előállításához 
nem vágatunk ki fákat. Lemon-
dunk a nehezen megújuló fáról, 
mint nyersanyagról, helyette újra-
hasznosított PVC-t használunk: ez 
a műanyag akár hétszer is teljes 
mértékben újrahasznosítható. Így 
takarékoskodunk az erőforrásokkal 
és hozzájárulunk a tiszta óceánok 
fenntartásához.

A fejlesztés és gyártás során  
szemmel tartjuk a jövőt.

A GretaTM ötvözi az  
ember és a környezet  
szükségleteit

A Türkheimban található saját ví-
zerőműnek és a zöld energiának 
köszönhetően minden GretaTM profil 
klímasemleges módon készül.

nagy profildarabok szétválogatás  
nélküli őrlemény

szétválogatott 
őrlemény

granulátum

Egy többlépcsős eljárás során a régi ablakprofilokból PVC- 
granulátumot állítunk elő: a GretaTM realMaterial alapanyagát.

Az újrahasznosítási folyamat

A cégünk vízerőműve



A GretaTM témakörben további információkat 
talál online – szkennelje be a QR kódot és  
tudjon meg többet a jobb ablakról.

Vizsgálatok és tanúsítványok

– ISO 9001 tanúsítvány 
 (minőségbiztosítási rendszer)

– ISO 50001 tanúsítvány 
 (energiagazdálkodási rendszer)

– VinylPlus tanúsítvány (fenntarthatóság)

– EPD-k (környezetvédelmi terméknyilatkozat)

A profilok 
részletesen
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Nálunk megtalálja az igényeinek 
megfelelő ablakot – 
a profilfejlesztés és a PVC extrudálás 
területén szerzett több évtizedes 
tapasztalatunknak köszönhetően. 
Tartós, egyedi kialakítású és a kezde-
tektől fogva fenntartható: folyamato-
san fejlesztjük rendszereinket, hogy 
már ma megtalálja nálunk a jövő 
tökéletes ablakát.


