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EFORTE impune noi standarde pentru profilele de ferestre eficiente din punct de vedere energetic: 
cu ajutorul unei armături obişnuite din oţel, o adâncime constructivă de 84 mm şi fără elemente 
suplimentare de izolaţie, profilul asigură valori excelente pentru coeficientul Uf. Graţie armării 
termice unice din material plastic cu cabluri de oţel integrate pot fi îmbunătăţite valorile termice. 
Profilul cu utilizare flexibilă asigură respectarea cerinţelor constructive de orice natură: de la 
standardul unei case pasive până la simple culoare de acces . 

EFORTE 

Sistem de profile din PVC pentru ferestre si uşi 
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SPECIALISTUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN DOMENIUL FERESTRELOR PROFILELE INOUTIC RESPECTĂ TOATE NORMELE DE 

CALITATE ŞI TESTARE. INOUTIC ESTE MEMBRU 

FONDATOR AL INIŢIATIVEI „RECICLAREA FERESTRELOR 

DIN PVC”, CARE, CU DENUMIREA REDINWO GMBH, ÎI 

REPREZINTĂ CEI MAI IMPORTANŢI PRODUCĂTORI DE 

PROFILE DE PVC PENTRU FERESTRE DIN GERMANIA. 

11 Profil suplu cu lateral îngust de 120 mm şi 
înclinări de 20 de grade: 
Scurgere corespunzătoare a apei / design 
armonios 

12 Lipirea îmbinărilor: pot fi realizate elemente pe 
înălţimea camerei de până la 2,60 m / rigiditate 
optimizată la torsiune 

13 picurător: fixare integrată a profilului pentru 
 căptuşeala ferestrei 
14 Variante de design: varietate ridicată de decoruri 

şi culori / disponibile în versiune uni şi cu decor de 
lemn, cu structură perlată şi aspect metalic, 
precum şi cu stratul colorat de acoperire decoroc 

6 Garnitură suplimentară nouă în falţul pentru sticlă 
şi trei garnituri integrale: termoizolaţie maximă / 
etanşeitate la vânt şi ploaie torenţială  

7 Înălţimea falţului pentru sticlă 25 mm: termoizolaţie 
optimă/ evitarea formării condensului 

8 Tehnologie cu 6 camere: termoizolaţie excelentă / 
coeficient Uf 0,95 W/m²K cu oţel 

9 Orificii pentru dibluri, evacuarea apei şi aerisire 
prin camerele preliminare: 
Protecţie împotriva umidităţii şi a coroziunii la nivelul 
camerelor de oţel şi de armare 

10 Adâncime constructivă 84 mm: Termoizolaţie 
ridicată pentru reducerea cheltuielilor de încălzire 

1 Vitrificări de 20 până la 56 mm: special pentru 
geamuri foarte groase cu proprietăţi termoizolante 
sau fonoizolante /fonoizolaţie ridicată 

2 Baghete de fixare a geamului, cu 2 picioare, 
conform normelor DIN 18545: Protecţie 
îmbunătăţită împotriva pătrunderii prin efracţie 

3 Armături puternice: construcţie stabilă a ferestrei 
/ camere cu dimensiuni ridicate pentru măsuri 
suplimentare de izolaţie 

4 Feronerii: funcţionalitate şi durată de utilizare 
ridicate / fixare în trei pereţi şi canal suplimentar 
pentru şuruburi 

5 Canelură de feronerie Euro, 13 mm: distanţă 
 între axe: disponibile dotări pentru geamuri 
 securizate cu protecţie ridicată împotriva 
 pătrunderii prin efracţie 

INOUTIC DESI N PLUSG
Culoare / formă 

I NOUTIC ECO PLUS
Reducerea consumului de energie / calitate 

INOUTICIC PLUS 
Confort / siguranţă 

imag.: 1:2,5
nou: armare termică stabilă cu cabluri de 
oţel integrate prin extrudare 

Eforte imag.: 1:1 
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