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VHODNA 
VRATA

OKNA

Pvc vhodna vrata

VRATA
OKNA

VARNOST / PROTIVLOMNOST

Odprtine stavbnega pohištva so način, ko nepridipravi lahko pridejo v vaš dom. Zaradi tega je 
pomembno izbrati stavbno pohištvo z visoko stopnjo varnosti. 
S standardno vgrajenim kakovostnim okovjem in drugimi elementi obratovanja in zaklepanja 
smo na Inlesu poskrbeli, da je vaš dom za vlomilce prava ovira. 

ź vgrajena varnostna zapora s 3 ali 5 
kratnim zaklepanjem

Vrata lahko z vidika varnosti še 
nadgradite in jih opremite z elementi 
za enostavnejšo in bolj praktično 
uporabo:

ź visoko nosilna 3 dimenzionalno 
nastavljiva nasadila 

ź varnostna stekla

ź varnostni zatiči proti snetju krila

ź biometrično odpiralo na prstni 
odtis

ź vgradnja varnostnega cilindra

ź varnostna stopnja RC2

ź gobaste zapirne elemente, ki 
preprečujejo. da se krilo sname z 
okvirja

ź raz l ične izvedbe in stopnje 
varnostnih stekel

ź MVS kon tak tn i  e l emen t i  z 
indikatorjem javljanja (alarm) v 
primeru odmika krila od okvirja

V Inlesu vgrajujemo okovje visoke 
osnovne in certificirane stopnje 
varnosti RC1N, ki pa jo lahko še 
nadgradite:

Večkomorni profili iz PVC-ja debeline 82 mm ali 70 mm.
2 2Koeficient toplotne prehodnosti profilov je 1,1 W/m K (LIVING) in 1,5 W/m K (CT70).

Profili so izdelani v skladu s standardom DIN EN ISO 1163:PVC-U, 

Polnila s sredico iz trde PUR pene so izdelana v skladu z standardom 
DIN 4108.

EDLP, 078-25-28.

Jekleni ojačitveni profili so protikorozijsko zaščiteni.

PVC PROFILI

Možnost vgradnje dodatnih varnostnih elementov.

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva nasadila.

Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, 
električno odpiranje, …

3 ali 5-kratna zapora krila.

OKOVJE

Na izbiro imamo široko paleto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel.

Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah.

Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, …

ZASTEKLITEV

POVRŠINSKA OBDELAVA
Široka paleta modernih barv in lesnih dekorjev.

Posebne folije s kovinskim izgledom.

Možnost dvobarvih izvedb.
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