
FERESTRE  ȘI UȘI
TERMOIZOLANTE DIN PVC

...aitate, stil, on



Caracteristici:

- 4 camere de izolare termică
- Lățime proil: 60 mm
- Coef.transmisie termică U = 1,5 W/m²K 
- Garnituri : Gri, Negru
- Grosime vitraj: 4 - 32mm
- Tip - Tip feronerie: Eco, Roto NT, G-U Unijet
- Culori pe stoc: Alb, Nuc, Stejar Auriu, 
                               Stejar Închis, Mahon

Proilul Everest Max este un proil cu uti-
lizare universală, accesibil tuturor, având 
ca atribute confortul, siguranța, economia, 
stilul. 
Designul proilului este unul natural, es-
tetic, cu garnituri TPE de culoare gri pe 
proile albe și garnituri de culoare neagră 
pe proile color, proilul având inclinație la 
30 grade pentru a realiza o scurgere cât 
mai rapidă a apei.
Calitatea concepției și realizării proilelor 
se regasește în izolația perfectă la apă, aer 
și sunet, pe care sistemul o asigură.
 La proilele albe garniturile TPE inserate 
vor i de culoare gri, în timp ce la proilele 
înfoliate garniturile TPE inserate vor i 
negre din motive de design.

Deceuninck 
Everest Max



Caracteristici:

- 5 camere de izolare termică
- Lățime proil: 70 mm
- Coef.transmisie termică U < 1,4 W/m²K 
- Garnituri : Gri, Negru
- Grosime vitraj: 4 - 44mm
- Tip - Tip feronerie: G-U Unijet,Roto NT
- Culori pe stoc: Alb, Nuc, Stejar Auriu, 
                               Stejar Închis, Mahon

Datorită concepției și designului, Zendow 
se adaptează ușor tuturor stilurilor de 
case. Componentele gamei au fost studiate 
în cele mai mici detalii, cu cea mai mare 
grijă pentru unitate și armonie și au fost 
concepute să asigure coerența vizuală a 
ansamblului.
GeometriaGeometria proilelor este simplă, ușor 
integrabilă în orice stil arhitectural - de la 
clasic la contemporan, de la proiecte de 
renovare la construcții noi. 
SisSistemul de garnituri de presare univer-
sale constituie o soluție geometrică 
optimă exceptională adaptată la con-
ceputul proilului, acestea iind fabricate 
din materiale de o înaltă calitate. Garni-
turile sunt ixate în proil înca din procesul 
de fabricare, fapt ce presupune o calitate 
stabilă a ixării acestora. 

Deceuninck 
Zendow



Caracteristici:

- 6 camere de izolare termică
- Lățime proil: 84 mm
- Coef.transmisie termică U < 0,9 W/m²K 
- Garnituri : Gri, Negru
- Grosime vitraj: 4 - 50mm
- Tip - Tip feronerie:  G-U Unijet, Roto NT
- Culori pe stoc: Alb, Nuc, Stejar Auriu, 
                               Stejar Închis, Mahon

Proilul Eforte este un proil robust, solid, 
cu un design simplu și în același timp 
clasic, optimizat și perfecționat. Prin inter-
mediul sistemului de proile Eforte 
acordăm o atenție sporită soluțiilor mod-
erne de termoizolații, pentru că reducerea 
eicientă a consumului de energie re- 
prezintă una dintre cele mai importante 
provocări actuale.

Cu o adâncime constructivă de 84 mm pot 
i obținute valori remarcabile de izolare de 
până la Uw = 0,66 W/m2K și fără elemente 
suplimentare de etanșare și cu o armatură 
de oțel, acestea depășind cu mult stan-
dardul unei case pasive.

Deceuninck 
Eforte



Caracteristici:

- 5 camere de izolare termică
- Lățime proil: 70 mm
- Coef.transmisie termică U < 1,3 W/m²K 
- Garnituri : Alb,Gri, Negru
- Grosime vitraj: 4 - 44mm
- Tip - Tip feronerie: G-U Unijet, Roto NT
- Canat: Drept, Bombat
- Culori pe stoc: Alb, Nuc, Stejar Auriu, 
                               Stejar Închis, Mahon
 

Investiți mult în căminul dumneavoastră 
și doriți ca acesta să corespundă 
dorințelor dumneavoastră până la ultimul 
detaliu. Ferestrele din proile REHAU Euro 
Design 70 contribuie la sentimentul întot-
deauna plăcut pe care îl aveți atunci când 
reveniți acasă, în primul rând dacă aveți 
ppretenții deosebite în ceea ce priveste 
designul, deoarece ferestrele din proile 
REHAU Euro Design 70 completează per-
fect aspectul casei dumneavoastră. 
Diversitatea formelor, culorile disponibile 
(cu un mod special de vopsire) si cana-
turile cu design oferă în acest sens numer-
oase opțiuni. 

Rehau
Euro D 70



Caracteristici:

- 6 camere de izolare termică
- Lățime proil: 86 mm
- Coef.transmisie termică U < 1,2W/m²K 
- Garnituri : Alb, Gri, Negru
- Grosime vitraj: 4 - 50mm
- Tip - Tip feronerie:  G-U Unijet, Roto NT
- Culori pe stoc: Alb, Nuc, Stejar Auriu, 
                               Stejar Închis, Mahon

Datorită ferestrelor Euro Design 86 vă 
simțiți bine în căminul dumneavoastră. 
Adâncimea constructivă mare a ferestre-
lor, de 86 mm, vă permite montarea unui 
sistem de izolare extrem de eicient, cu 
triplă izolație. Tehnologia cu mai multe 
camere folosește aerul ca mediu de 
izolațieizolație de eicientă maximă. Astfel, 
izolația termică poate atinge valori de 
până la 0,84 W/m²K.
Termoizolația foarte bună asigură un 
climat plăcut în locuință, chiar dacă afară 
plouă sau ninge. 

Rehau
Euro D 86



Caracteristici:

- 6 camere de izolare termică
- Lățime proil: 86 mm
- Coef.transmisie termică U < 0.9 W/m²K 
- Garnituri : Alb,Gri, Negru
- Grosime vitraj: 4 - 60 mm
- Tip - Tip feronerie: G-U Unijet, Roto NT
- Garnitura mediană
- Culori pe stoc: Alb, Nuc, Stejar Auriu, 
                               Stejar Închis, Mahon

Rehau Geneo este primul sistem de proile 
armate integral, realizat din materialul 
revoluționar RAU-FIPRO
EsEste proilul cu cea mai ridicată eiciență 
energetică din clasa sa, destinat ferestre-
lor care îndeplinesc standardul casei 
pasive sau pentru case cu un consum ener-
getic redus . Efortul de închidere este opti-
mizat pentru un nivel maxim de confort
Elementele de mari dimensiuni sunt adec-
vate captării optime a energiei solare și 
ideale pentru arhitectura modernă.
Geneo reprezintă o investiție sigură, prin 
respectarea standardelor actuale și ulte-
rioare EnEV și, în consecință, menținerea
 valorii imobilului pe termen lung.

Rehau
Geneo



FERESTRE  ȘI UȘI
TERMOIZOLANTE DIN PVC

Din fabrică :

Accesorii disponibile:
   - Rulouri exterioare
   - Plase contra insectelor
   - Jaluzele interioare
   - Rolete textile
   - Pervaze 
   - Glafuri   - Glafuri

Tg.Mures, Bd. 22 Decembrie 1989, 30A 
Tel: 0757.393.257 / 0753.016.117
E-mail: ofice@wdg-trading.com
www.wdg-trading.com

Sprijinim din toate punctele de vedere partenerii noștri! Dacă te-ai gândit vreodată 
să devii partener, nu ezita să ne contactezi! Iți stăm la dispoziție cu detalii tehnice 
amănunțite, idei și materiale de promovare. Oricărui posibil partener interesat, îi 
oferim plăcerea de a vedea întreg procesul de producție în fabrica noastră. 

Fabrica:


