NU NEGLIJAȚI CALITATEA!
Atenție la clasa proﬁlelor!
Alegeți proﬁle exclusiv clasa A, ceea ce înseamnă că grosimea
pereților exteriori este de 3,0 mm, spre deosebire de proﬁlele
clasa B care au grosimea de 2,6-2,7 mm.
Principalele avantaje ale tâmplăriei de clasa A sunt:
rezistența proﬁlului este cu 20% mai mare la clasa A față
de clasa B;
 deformarea în timp este cu până la 15% mai redusă la
clasa A;
 smulgerea șuruburilor este cu 20% mai diﬁcilă la proﬁlele
de clasa A.


Atenție la feroneria folosită!
Feroneria este partea vie a ferestrelor dumneavoastră. Cu ajutorul ei, putem
spune că o fereastră funcționează ușor sau nu. O feronerie cu trăsături tehnice
excepționale (așa cum este Roto), adaugă ferestrelor câteva elemente care să vă
ușureze manevrabilitatea în timp:
 sisteme de aerisire parțială pentru a preveni apariția condensului;
 deschideri oscilobatante prevăzute cu contra-acționare greșită;
 blocatori de siguranță (antiefracție) pentru toate deschiderile
oscilobatante;
 mânerele Secustik – mânere produse de cel mai mare producător de
mânere, Hoppe. Acestea se diferențiază de celelalte produse similare prin
protecția antiefracție, având un mecanism cu miezul în totalitate metalic
care previne acționarea mânerului ferestrei din exterior.

Atenție la armătura tâmplăriei
alese de dumneavoastră!
Armarea proﬁlelor reprezintă stâlpul de rezistență al tâmplăriei.
Alegeți tâmplărie cu armătura rectangulară pe toc - armătură de
1,5 mm pentru cercevelele albe și armătură de 2 mm pentru
cercevelele colorate. Acest tip de armătură (rectangular) închide
perimetral toate laturile proﬁlului, eliminând riscul deformării
proﬁlului atât în plan vertical, cât și orizontal.
Armătura are un rol foarte bine deﬁnit mai ales pe timp de vară
când proﬁlele colorate ajung și la 80° Celsius, ﬁind direct supuse
riscului deformării. Daca veți lua în considerare recomandările de
mai sus, vă veți bucura de estetica și funcționalitatea ferestrelor
dumneavoastră pentru o perioadă mult mai mare de timp.
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Atenție la sticla folosită!
Sticla reprezintă o parte importantă din ferestrele alese, de aceea trebuie să ﬁm foarte atenți la materia primă din
care este format geamul termopan. Vă recomandăm să mențineți standardul de calitate ridicat și în cazul sticlei,
alegând mărci de renume precum Saint-Gobain și Guardian.
În conﬁgurarea ferestrelor alese, țineți cont de sticlele cu protecție termică: Low-E și Low-E 4S (four seasons). În
plus, luați în considerare și mediul ambient în care se aﬂă locuința dumneavoastră (nivel de zgomot, poziționarea în
funcție de punctele cardinale, climă).

Atenție la montajul
ferestrelor dumneavoastră!
Pe lângă materialele de calitate folosite, este indicat să alegeți
ﬁrme care oferă montaje de calitate. Încercați ca, înaintea
alegerii unei ﬁrme de montaj, să vedeți câteva montaje efectuate de ﬁrma respectivă pentru a evalua calitatea lucrărilor
executate.
Acest aspect vă va ediﬁca atât asupra materialelor folosite, cât
și asupra ﬁnisajelor ferestrelor. În plus, vă puteți consulta și cu
proprietarii respectivelor locuințe în legatură cu seriozitatea
ﬁrmei cu care s-a efectuat montajul.
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