
Profilový systém vchodových dveří Arcade se 
vyznačuje velmi štíhlou konstrukcí se zaoblením 
20°. Robustní ocelová výztuha zabezpečuje 
výborné statické vlastnosti dveří. Arcade nabízí 
nejen nadčasový komfort a spolehlivou ochranu 
proti povětrnostním vlivům, ale také velmi dobré 
tepelně-izolační vlastnosti.

Systém vchodových dveří

Systém okenních profilů

Zaoblené tvary dodávají štíhlému okennímu 
profilu Arcade moderní architektonický vzhled  
a současně poskytují i velmi dobré tepelně-izolační 
vlastnosti. Okenný profil Arcade klasický s rovným 
křídlem je z ekonomického hlediska pro stavebníky 
ideálním řešením přechodu mezi interiérem  
a exteriérem.

Prověřený, kvalitní a spolehlivý profilový systém patřící do rodiny Inoutic s příznivým poměrem cena/výkon odpovídá standardním požadavkům 
dnešního bydlení.
Systémy Arcade se stavební hloubkou 71 mm díky své štíhlé konstrukci a vysoké funkčnosti zajišťují stabilní konstrukci okna s výbornými tepel-
ně-izolačními vlastnostmi. Se systémem Arcade je možné za mimořádně příznivou cenu dosáhnout hodnotné a nadčasově elegantní řešení 
oken a fasád.
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INOUTIC IC PLUS
Komfort / Bezpečnost 

Dvojpatková zasklívací lišta podle DIN 18545: Zvýšená odolnost proti
násilnému vniknutí.
Silné ocelové výztuhy: Stabilní konstrukce okna.
Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13mm: Možnost dovybavení 
na bezpečnostní okno s vyšší odolností proti vloupání.

INOUTIC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita

Dvě celoobvodová těsnění: Vynikající tepelná izolace, odolnost proti větru
a zatékání.
Pětikomorová technologie: Optimální tepelná izolace / Hodnota Uf = 1,2W/m2K.
Stavební hloubka 71mm: Vynikající tepelná izolace pro úsporu nákladů
na topení.

INOUTIC DESIGN PLUS
Tvar

Zaoblení 20°: Dobré odvádění vody / Harmonický dizajn.
Zladěné provedení fasády: K systému Arcade jsou k dostání i další produkty
Inoutic.

Tepelná izolace
Součinitel přechodu tepla:
zasklení s Ug=1,1 W/(m2K), AL dišt. rámik: Uw=1,3 W/(m2K)
zasklení s Ug=1,1 W/(m2K), dišt.rámik TGI SPACER: Uw=1,2 W/(m2K)

Vchodové dveře Arcade / Vodorovný řez Varianta s otevíráním dovnitř Varianta s otevíráním ven

VÁŠ PRODEJCE:

Komfort / Bezpečnosť Úspora energie / Kvalita Tvar

Ocelová výztuha s tloušťkou stěny 2,5 mm:
Stabilní konstrukce rámu / vynikající odolnost 
proti povětrnostním vlivům.

Možnost použití kování se zvýšenou bezpeč-
ností.

Nízký hliníkový práh:
Díky nízké bezbariérové konstrukci nehrozí za-
kopnutí či poklouznutí / vynikající izolace díky 
přerušenému tepelnému mostu.

Dvě doplňková těsnění přes rohy v oblasti 
prahu: Vynikající odolnost proti větru a zatéká-
ní.

Čtyřkomorová technologie a stavební 
hĺoubka křídla 71mm: Výborné tepelně-izolač-
ní vlastnosti přinášejí výraznou úsporu nákladů
na topení / Hodnota Uf jen 1,6 W/m²K.

Vysoká odolnost: Test kvality zahrnuje 
100 000 cyklů otevření a zavření (odpovídá při-
bližně 20 rokům užívání).

Zaoblení 20°: Dobré odvádění vody / moderní 
a nadčasový design.

Široké možnosti zabudování do všech běž-
ných typů vchodových dveří: Jednokřídlové 
nebo dvojkřídlové, provedení s falešným nebo 
pevným sloupkem, s bočním dílcem nebo  
s nadsvětlíkem, otevírání dovnitř nebo ven.

Systém okenních profilů

INOUTIC IC PLUS INOUTIC IC ECO PLUS INOUTIC IC DESIGN  PLUS
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KONCEPCE RECYKLACE / INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM INICIATIVY PRO RECYKLOVÁNÍ PLASTOVÝCH
OKEN, KTERÁ POD JMÉNEM » REWINDO GMBH « ZASTUPUJE NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.

Okenní profil Arcade / Vodorovný řez


