
PROFILOVÝ SYSTÉM EFORTE (výrobce INOUTIC) 

Okenní systém Eforte 

 Prvotřídní a bez kompromisů 

 Špičkový profil pro energeticky úsporné bydlení 

 Splňuje předpisy pro nízkoenergetické bydlení 

 Systém s vestavnou hloubkou 84 mm se 6 komorami 

 Jedinečná hodnota součinitele tepelné prostupnosti okenního  rámu Uf = 0,95 W/m
2
K 

s běžnou ocelovou výztuhou 

 Hodnoty tepelné prostupnosti celým oknem Uw až 0,64 W/m
2
K dalece překračují požadavky 

pro standard pasivního domu. 

 Standardu pasivního domu lze dosáhnout pomocí běžného trojitého zasklení. 

 Nový systém těsnění: vedle tří průběžných těsnění zajišťuje ještě lepší tepelnou izolaci 

i těsnění v zasklívací drážce. 

 Zasklení o tloušťce až 56 mm pro velmi silná tepelně izolační nebo zvukotěsná skla 

 Vnitřní dvoupatková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání 

 Výška drážky pro zasklení 25 mm pro omezení tvorby kondenzace na okně 

 Použití speciální technologie lepení zasklení umožňuje realizaci oken  až do výšky 2,60 m 

 Zvuková izolace až 47 dB (třída 5) 

 Štíhlý profil s úzkou pohledovou výškou 120 mm a zkosením 20° pro dobrý odvod vody 

 40 různých barev fólií a neomezený výběr barev u profilu s hliníkovým krytem 

 Volitelný hliníkový kryt dodává klasický vzhled hliníkového okna, aniž by bylo nutné se vzdát 

četných výhod, které nabízejí okna plastová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Eforte s hliníkovým krytem 



Vchodové dveře Eforte 

 Jedinečný vzhled a maximální úspory přináší špičkový profilový systém Eforte pro vchodové 

dveře 

 Ideální pro energeticky úsporné bydlení 

 Stabilní konstrukce rámu a vysoká torzní tuhost díky silným ocelovým výztuhám s tloušťkou 

stěny 2,5 mm 

 stavební hloubka 84 mm 

 Izolační hodnoty rámu Uf až do 1,3 W/m
2
K 

 Vynikající izolační parametry 

 Možnost použití dveřních výplní překrývajících křídlo pro elegantní design dveří 

 Systém těsnění Eforte: minimální nároky na provoz a vysoká odolnost proti přívalovým 

srážkám 

 Elegantní design se zaoblenými tvary 

 Výplně křídla dveří až do 78 mm 

 Možnost použití panelů z hliníku, epoxidové pryskyřice nebo skla 

 Štíhlý profil s nízkou pohledovou výškou 120 mm a zkosením 20° pro dobrý odvod vody 

a harmonický design. 

 Možnost zesílených kovových rohů profilu: Unikátní patentovaná rohová výztuž ze zinkových 

odlitků zaručuje větší stabilitu a zabraňuje deformacím 

 Integrované vícebodové zámky a speciální hardware pro vysokou ochranu proti vloupání 

podle DIN EN 1627 

 Bezbariérové prahy s výškou 19 mm podle DIN 18 040 

 Možnost použití pro všechny běžné typy vchodových dveří: Jednokřídlé nebo dvoukřídlé, 

provedení s falešným nebo pevným sloupkem, s bočním dílcem nebo s nadsvětlíkem, 

otevírání dovnitř nebo 

 K dispozici ve 40 barvách včetně speciálních fólií Titanium Plus, volitelné provedení 

s hliníkovými kryty 

 

 
Profil Prestige pro vchodové dveře 


