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KNS

V-PERFECT

A sztárséfek úgy tartják, hogy a kiváló étel titka a minőségi
alapanyagokban rejlik. Ezt az eszmét tartjuk szem előtt mi is
nyílászáróink gyártása során: fokozott figyelmet szentelünk annak,
hogy ajtóinkat és ablakainkat válogatott alapanyagokból alkossuk
meg a legkorszerűbb technológiák használatával, beszállító
partnereink pedig mind piacvezető társaságok a maguk műfajában.
Stratégiai partnerünk a kizárólag “A” kategóriás, műanyag nyílászáró
profilokat gyártó német VEKA, mely világszerte ismert kimagasló
minőségéről. Üvegeink jelentős részét a PRESS GLASS szállítja
termékeinkhez Európa meghatározó üveggyártójaként. Egyedülálló
módon a világ két legnagyobb vasalatgyártóját is beszállítónkként
tudhatjuk: nyílászáróinkat ROTO vagy MACO vasalattal egyaránt
felszerelhetjük. Ahhoz, hogy ezekből a kiváló elemekből a legtöbbet
hozzuk ki, a legmodernebb V-Perfect gyártási eljárást alkalmazzuk
- mindezt Európa egyik legfejlettebb gyártósorán.
Fedezze fel a KNS ablakokban és ajtókban rejlő lehetőségeket,
melyekben páratlan módon harmonizál funkció, esztétikum és
innováció.

Miben más a V-Perfect technológiával készített ablak más
nyílászárókhoz képest?
A V-Perfect eljárás a legmagasabb technikai színvonalat képviseli,
általa többszörös előnyöket tudunk felsorolni ablakaink mellett.
A KNS termékekben a magasfokú, gyakorlati használhatóság
kiemelkedő szépséggel ötvöződik, a V-Perfect-tel gyártott
ablakkeretek illesztései pedig szinte láthatatlanok. A cérnahegesztés
kifejezetten esztétikus megjelenést kölcsönöz ablakainknak, mely
különösen igaz faerezetes vagy más, speciális szín (pl. antracit
szürke) választásánál. A rendkívüli gyártási eljárás előnyeit a
keretek sarkánál megnövelt hegesztési felülettel érik el, melynek
köszönhetően jóval erősebb, precízebb és tartósabb termékeket
készíthetünk. A KNS termékeiben a forma és a funkció egyaránt
első osztályú!
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A statikai képességgel kapcsolatban elég csupán,
ha megszemléljük a SOFTLINE 82 metszetrajzait.
V-Perfect-tel készített, robosztus acéllal
erősített, megnövelt falvastagságú „A” kategóriás
profilrendszer, könnyedén viseli a nagy felületű
háromrétegű üvegek súlyát is. A SOFTLINE 82-t
választva jelentős lépéseket tesz az
energiahatékonyság növelése felé.
Az ablak biztonsági lehetőségeiről az RC2
fejezetnél olvashat bővebben (12. oldalon)

profilrendszer

7 LÉGKAMRÁS

(3 mm falvastagság)

A KATEGÓRIÁS PROFIL
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A VEKA folyamatos, innovatív fejlesztéseinek eredményeként megszületett
a nyílászárók legújabb generációja. A SOFTLINE 82 mm beépítési mélységű,
középtömítéses (három gumis) nyílászáró rendszer, az egyik legkiforrottabb
ablak és ajtó rendszer. Standard felszereltségként adjuk hozzá az U=0,5
hőszigetelő képességű háromrétegű, melegperemes üvegezést.
A SOFTLINE 82-vel drasztikusan alacsony szinten tartható a otthonok, irodák és
egyéb helységek nyári hűtési, illetve téli fűtési költsége. A kültéri zajterhelés is
nagymértékben csökkenthető, így nyugodtabb légkör teremthető az épületek
belső terében.

üvegezés

U=0,5 HÁROMRÉTEGŰ
MELEGPEREMES

ÚJD

SOFTLINE 82 MD
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Softline

Uw ~ 0,78*
*1200 x 1200 BNY SOFTLINE82 4/18/4/18/4 (U=0,5) rétegrendű
üvegezéssel szerelt teljes ablak kb hőátbocsátási tényezője.

82 MM

beépítési mélység
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FEDEZZE FEL A KNS
NYÍLÁSZÁRÓKBAN
REJLŐ LEHETŐSÉGEKET
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A VEKA új színes, felületi fejlesztetése korszakalkotó jelentőségű:
A SPECTRAL bevonatú nyílászárók egy rendkívüli technológia, ami
korábban sehol máshol nem tapasztalt, páratlan tulajdonságokkal
ruházza fel a nyílászáróinkat. A különleges dizájnon túl, rengeteg
gyakorlati előnnyel is rendelkeznek:

Ellenálló – rendkívüli tulajdonságokkal bír a tartósság tekintetében.
A SPECTRAL bevonat a legstrapabíróbb bevonat, olyan
képességekkel rendelkezik, mely korábban elképzelhetetlen volt
műanyag nyílászáróknál. Kifejezetten ellenálló a fizikai behatásokkal
szemben. az időjárás szélsőséges elemei is nehezen találnak fogást
ezen a speciális felületen.

Különleges - selymes felület. Az ablakprofil ultramatt felszíne nem
hétköznapi ingerekben részesíti az ember érzékszerveit. Ízléses
színárnyalatai lágyan kényeztetik a szemünket, a kellemes tapintású
felszínt megérinteni is élmény. A KNS termékei képesek nagy
mértékben növelni az épület esztétikai és gazdasági értékét.

Praktikus – gyakorlati használat során is számos előnyt
tapasztalhatunk. Kiemelkedő szennyeződés taszító tulajdonsággal
bír. Könnyű tisztán tartani, az ujjlenyomatok nem tapadnak meg
rajta, nehezen szennyeződik, még a falfirkákkal szemben is ellenálló.
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Uw ~ 0,75*

(3mm falvastagság)

profilrendszer

7 LÉGKAMRÁS

üvegezés

U=0,5 HÁROMRÉTEGŰ
MELEGPEREMES
A KATEGÓRIÁS PROFIL

Láthatatlan keret? Óriási üvegfelületek? Nálunk ez sem
lehetetlen. A VEKA mérnökei művészi magasságokba emelték az
műanyag ablakgyártást. Az ARTLINE 82 profillal lesöpörhetőek
az asztalról az eddigi elképzelések az nyílászárókról.

Artline 82 MD

KNS | Különleges nyílászárók

ARTLINE 82 MD

REJTETT
SZÁRNY

82 MM

beépítési mélység

*1200 x 1200 BNY VEKA ARTLINE 82 4/18/4/18/4 (U=0,5) rétegrendű üvegezéssel szerelt teljes
ablak kb hőátbocsátási tényezője
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VEKA SLIDE 82

EMELŐ
-TOLÓ
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EMELŐ-TOLÓ
SZERKEZETEK
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Az emelő-toló erkélyajtók a legkifinomultabb nyílászárók. Megjelenésük
és funkciójuk magasan kiemelkedik, a hagyományos bukó-nyíló vagy tolóbukó szerkezetektől. A speciális konstrukció alkalmazása mellett számos érv
sorolható fel: a hatalmas akár 400 kg tömegű szárnyak légies könnyedséggel
mozgathatóak, szinte erőkifejtés nélkül. A párhuzamosan hangtalanul gördülő
szárnyak nyitott állapotban sem vesznek el helyet a beltérből, mivel nincsen
a „térbe belógó” szárny ellentétben a bukó-nyíló szerkezetekkel.
Óriási üvegfelületek megvalósítására van lehetőség, így elképesztően tágassá
és fényessé varázsolható beltér, különleges hangulatot teremtve.

GOMB MŰKÖDTETÉS

MOBIL ALKALMAZÁS

Mostantól a motoros meghajtással
is elérhetőek az emelő-toló
szerkezeteink!

TÁVIRÁNYÍTÓ
A beltér hőmérséklete télen-nyáron ideális szinten tartható, alacsonyan
tartva annak kiadásait (légkondi, fűtés). További előnye, a padlóba
süllyeszthető küszöb, így akadálymentessé alakítható a szerkezet. A KNS
emelő-toló szerkezetei különleges életérzésben részesíthetik Önt!
Emelő-Toló szerkezeteinket VEKA 70 és 82 mm szélességű profilokból
gyártjuk, két vasalat gyártó a MACO és SIEGENIA elemeivel biztosítjuk
a kiemelkedő kényelmet, megbízhatóságot és biztonságot.
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BIZTONSÁGI
ABLAKOK RC2
MINŐSÍTÉSSEL
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Betörési kísérletkor jellemzően az ablakokon
és ajtókon keresztül próbálnak a behatolók
bejutni a épületekbe. Tehát a nyílászáróknak
kulcsfontosságú szerep jut a biztonság
szempontjából is. Egy nyílászáró annyira ellenálló
a behatolásokkal szemben, amennyire a leggyengébb
pontja ellenálló. Az épületek megfelelő biztonsága
az egyik ok, amiért nem érdemes a nyílászárókon
spórolni! Egy olcsóbb, szerényebb minőségű
ablakon vagy ajtón a betörők játszi könnyedséggel
jutnak át. A nyílászáró vásárlás nagy felelősségű
döntés, melynek meghozásakor érdemes
a legolcsóbb ajánlatokat a kukába repíteni! Ezzel
elejét veheti az ebből adódó lehetséges minőségi

5

Gombafejes zárak a szárnyban,
a kiemelés meggátolásáért

2

2
A zárfogadót a tok acél
merevítésébe rögzítettük

és biztonsági komplikációknak a későbbiekben.
Termékeink biztonsági képességét nagymértékben
fokoztuk a RC2* minősítésű nyílászáróinkkal.
Az RC2 jelzésű szerkezeteket 6 módon tettük
ellenállóva a behatolásokkal szemben. Mindezt
úgy, hogy megerősített nyílászáró elemek nem
láthatóak, ezért sem kényelmi, sem esztétikai
kompromisszumot nem jelentenek.

3
Megnöveltük a záródó pontokat

4

*(angolul Resistance Class vagyis ellenálló osztályú)

Átfúrás elleni lemezzel és
kulccsal láttuk el a kilincset

5
Biztonsági üveget, azaz
P4-es minősítésű üvegezést
alkalmaztunk

6
A P4-es üvegezést erős
ragasztással rögzítettük
a szárnyba
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Perfectline

76

14

Uw ~ 0,91*

(3 mm falvastagság)

A VEKA PERFECTLINE 76 optimális alternatíva a régebbi és az új generációs,
80 mm-nél szélesebb beépítési mélységű ablak rendszerek között. A VEKA
PERFECTLINE 76 MD a mára kicsit korszerűtlennek számító 70 mm rendszerek
továbbgondolása, a célból, hogy ez a nyílászárórendszer is képes legyen a szigorú
műszaki elvárásokat teljesíteni. Az újraértelmezett PERFECTLINE 76 MD, legjobb
értékű üvegezésekkel elérhető, középtömítéssel kiegészítve. A PERFECTLINE 76 MD
optimális képességekkel rendelkező, kiemelkedő minőségű nyílászáró rendszer.

A KATEGÓRIÁS PROFIL

KNS | Különleges nyílászárók

szárnyprofil

5 LÉGKAMRÁS

SOFTLINE 82 MD
PERFECTLINE 76 MD

U=0,5 HÁROMRÉTEGŰ
MELEGPEREMES

üvegezés

MD

76 MM
beépítési
mélység

*1200 x 1200 BNY VEKA PERFECTLINE 76 MD 4/14/4/14/4 (U=0,6) rétegrendű üvegezéssel szerelt teljes ablak kb hőátbocsátási
tényezője
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Libris Plus
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Uw ~ 0,98*
*1200 x 1200 BNY VEKA LIBRIS PLUS 4/12/4/12/4
(U=0,7) rétegrendű üvegezéssel szerelt teljes ablak kb
hőátbocsátási tényezője

szárnyprofil

70 MM
beépítési
mélység
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Nyílászáróink szilárdságát tovább fokoztuk a V-Perfect technológia alkalkalmázával,
ami erősebb sarokhegesztést jelent. A masszív zártszelvénnyel merevített termékeink
garantálják a kimagasló stabilitást. Az egyre inkább elterjedő nagy felületű háromrétegű
üvegek teherhordásánál kulcsfontosságú a megfelelően masszív szerkezet.

(3 mm falvastagság)

Belépő az „A” kategória világába. A VEKA 70 mm széles termékcsaládja klasszikusnak
számít a nyílászáró piacon. Cégünk 2008-as alapítása óta e profilrendszerből készítettük
a legtöbb ablakot és ajtót. Valamennyi VEKA termék „A” osztályú minősítéssel
rendelkezik. Ezekben nyílászárókban a profilok megnövelt falvastagsága miatt,
a hegesztett profilsarkok szilárdsága a legerősebbek közé tartozik.

A KATEGÓRIÁS PROFIL

KNS | Különleges nyílászárók

SOFTLINE 82 MD
LIBRIS PLUS 70

A képen látható LIBRIS PLUS a 70
mm széles ablakrendszerek csúcsa.
Kategóriájában magasan kiemelkedik
mind műszakilag, mind megjelenését
tekintve.
A LIBRIS PLUS egyedi vonalvezetése
különleges látványt biztosít
az épület belterének és külső
környezetének egyaránt. A 70 mm
széles termékeink alkalmazási
lehetőségeiről érdeklődjön
forgalmazó partnereinknél!

6 LÉGKAMRÁS

üvegezés

KÉTRÉTEGŰ

70
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üvegezés

2 KÉTRÉTEGŰ

EKOSOL

18

TÖBB SZABAD HELY
NAGYOBB SZABADSÁG
Az Ekosol toló szerkezet SIGENIA által teljesen
újonnan kifejlesztett termék, az emelő-toló
rendszerek egyszerűségét kombinálja párhuzamostoló-bukó rendszerek magas fokú
tömítettségével. Az egyedi konstrukciónak köszönhetően
keskeny tokszélességű szerkezetek is

gyárthatóak, ezért ablakként funkciónáló toló
szerkezetek is könnyen megvalósíthatóak,
kompromisszum nélkül. Az Ekosol termékek
tehát, toló-ablakok, közepes méretű toló
erkélyajtók illetve beltéri térelválasztók
lehetnek VEKA 70-es profilból.

70 MM
beépítési
mélység
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SecuForte® kilincs
- A biztonság új dimenziója.

KNS

Kilincsek
20

A Hoppe forradalmi fejlesztése jelentősen növeli a
biztonságot. A speciális kilincs kialakítás nagyfokú
biztonságot garantál a kifeszítésekkel szemben. A
kilincs enyhe benyomással elfordítva lehet csak nyitni
az ablakot. A benyomásig vasalat rögzített állapotban
marad, így annak kifeszítése nem lehetséges.

esztétikum
és funkció

Austin kilincs

Central kilincs

A kézzel fogható funkció, esztétikum innováció. A
profilba süllyesztett rozetta nem emelkedik ki a
szárnyból. Pazar látványt kölcsönöz a hagyományos
kilincsekhez képest. Letisztult vonalvezetése izléses
megjelenést sugároz. Ablakunk ezzel a kilincs
megoldással kivételes hatást kelt, jelentősen emelve
a beltér hangulatát és az abban jelenlévő személyek
közérzetét.

A kétszárnyú ablakok középre helyezett kilincs
alkalmazásával nagyobb üvegfelület valósítható meg,
fényesebbé téve a helyiséget. A kilincs tökéletesen
középre kerül, így teljesen szimmetrikussá válik az
ablak, mely áthatja az egész belső környezetet. Az
ablak élénkíti az összhangot a beltérben.

kns-okna.eu

letisztult
design

KNS | Különleges nyílászárók

biztonságban
a legmagasabb
színvonalon
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TÁVIRÁNYÍTÓ

MOBIL ALKALMAZÁS

Forradalmi újítás, az okosüveg már elérhető nyílászáróinkban is egy olyan üveg, mely kapcsoló
használatával (távirányító, telefon)
tetszőlegesen változtatható annak
fényáteresztő képessége. Teljesen
átlátszó üvegből gombnyomásra
tejüveget varázsolhatunk!
Továbbá matt üveg felületének
arányát is tetszőlegesen
változtatjhatjuk. Szenzációs
megoldás lehet fürdőszobáknál,
belső terek elválasztásánál, de
bárhol, ahol igény merül fel
átláthatóság megszüntetésére,
nem csökkentve jelentősen
helyiségbe jutó fény mértékét. Így
kiválthatók különböző függőny
változatok. Az okosüveg egy igazán
különleges építészeti megoldás.
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Switch View
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KALKULATOR

innovatív nyílászáró szerkesztő alkalmazás

24

•

intuitív használati felület;

•

minimális hibázási lehetőségek;

•

a teljes szortiment naprakészen
elérhető;

•

a nyílászárók pontos és arányos
grafikai megjelenése;

•

azonnal elérhető újdonságok,
innovációk;

•

egyszerű használat;

•

szélsebes és pontos
árajánlatkészítés;

•

a nyílászárók részletes és pontos
adatai elérhetőek: tömeg, Uw
értékék, üveg felület stb.
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KNS

Tevékenységünk fókuszában a
technológiai fejlesztések állnak. Ez
nem kizárólag az ajtók és ablakok
gyártására érvényes. Nagy figyelmet
szentelünk a partnereinkkel
történő együttműködés magas
minőségére. Ezzel megrendelőink
érdekeit is szemelőtt tartjuk, akik
nyílászáróink végfelhasználói. A
saját fejlesztésű KNS Kalkulator
különleges, innovativ nyílászáró
szerkesztő alkalmazás. A program
jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja
partnereink munkáját. Partnereink
naprakészek és részletes információk
állnak rendelkezésükre, valamennyi
termékünkkel és szakmai
megoldásainkkal kapcsolatban.
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FLOTTA
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Nem elég csupán minőségi nyílászárókat gyártani, munkánk nem fejeződhet
be a gyártósor kapujában. Termékeinket el kell juttatni megrendelőinkhez,
még hozzá ugyanolyan magas színvonalon, ahogy termékeinket készítjük.
Cégünk saját kezében tartja a nyílászárók szállítását. A speciális kivitelezésű,
egyedi megjelenésű korszerű járművekből álló flottánk, Európa szerte szállítja
az általunk gyártott nyílászárókat partnereinknek. Valamennyi teherautónk
speciális targoncával lett ellátva, mely jelentősen megkönnyíti a szerkezetek
lerakodását. Ezzel az innovatív megoldással jelentős terhet vagyunk képesek
levenni megrendelőink válláról, hátáról és a derekáról egyaránt.
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az általunk gyártott nyílászárókat partnereinknek. Valamennyi teherautónk
speciális targoncával lett ellátva, mely jelentősen megkönnyíti a szerkezetek
lerakodását. Ezzel az innovatív megoldással jelentős terhet vagyunk képesek
levenni megrendelőink válláról, hátáról és a derekáról egyaránt.

27

