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Immár 16 éve törekszünk a fogyasztói elvárásoknak 
megfelelni és folyamatosan fejlesztéseken dolgozunk, 
hogy a legjobb minõségû termékeket és szolgáltatá-
sokat tudjuk nyújtani ügyfeleinknek.

Mindehhez nagyban hozzájárult cégünk alapvetõ 
szemlélete és célja, az ügyfelek elégedettségének 
elérése és igényeik maximális kielégítése.

Ismertségünkben nagy szerepe van viszonte-
ladóinknak, akikkel együttmûködve közös célokat 
valósítottunk meg és versenyképessé váltunk az 
igényes nyílászáró piacon. 

Fontos a  folyamatos kapcsolattartás beszállítóink 
képviselõivel, mely lehetõvé teszi, hogy a piac elvárá-
sainak és ügyfeleink igényeinek megfelelõen 
fejlesszük cégünk ajánlatait és kínálatát.

Bízunk abban, hogy a jövõ új üzleti partnereket, új 
célokat, kihívásokat tartogat számunkra a közös 
együttmûködésnek köszönhetõen.  

www.slv.hu

Bemutatkozás:
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Nyí lászárók
Ablakprof i l
Decco 7000

A jó minõségû ablakok és ajtók,
a jó minõségû profilokkal kezdõdnek. 

Decco 7000 

Cégünk 2010-ben a mûanyag nyílászárók gyártásánál 
alapanyagváltás mellett döntött. Ennek oka, hogy a 

Decco egy olyan termékcsomaggal állt elõ, mely megfelel 
az összes, korszerû mûanyag ablaknak támasztott követ-

elményeknek.

A Decco cég kínálata 6 és 8 kamrás profilokból áll, 
melyek hõ-és hangszigetelése, statikai és optikai tulaj-
donságai megfelelnek a magas vizuális és egyéb, ügy-

feleink által támasztott követelményeknek.

Szürke vagy fekete színû, az idõjárási hatásoknak 
ellenálló tömítések. Egyenes és lekerekített profilok alka-

lmazásának lehetõsége. A lekerekített vonalaknak 
köszönhetõen az ablakok harmonikus és modern 

kinézetûvé válnak. Egyszerû, klasszikus valamint az egy 
oldalt lekerekített profilok az ablaknak finom, nyugodt 

külsõt kölcsönöznek. A profilok többsége ólommentes. 
Komplett színpaletta áll az ügyfelek rendelkezésére, hogy 

mindenki az igényének megfelelõt tudja kiválasztani. 
Alkalmazhatók anyagukban színezett profilok is, melyek 

sokéves színtartóságot garantálnak. 
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Decco Thermicco

A Thermicco egy 8 kamrás, 90 mm-es beépítési 
mélységû, kiváló hõszigetelésû rendszer. Rendkívül 
energiatakarékos termék, melynek hõáteresztõ tényezõje 
0,7W/m2K. Kiváló védelmet nyújt a zaj, esõ és szél ellen. 
Lehetõség van különbözõ színû és alakú ablakok 
gyártására, melyek minden elegáns otthonhoz remekül 
illenek majd.

A profil hõátadási tényezõje és a hõmérséklet eloszlás a 
profil szerkezeténél osztályon belül egyedülálló. Ezeket az 
adatokat egy vizsgáló laboratóriumban végzett speciális 
tesztek is bizonyítják.

A Thermicco rendszerû ablak modern és elegáns 
kinézetû, s minden bizonnyal kielégíti az ügyfelek 
legigényesebb elvárását. 

Nyí lászárók
Ablakprof i l

Decco Thermicco



A jó minõségû ablakok és ajtók,
a jó minõségû profilokkal kezdõdnek. 

Decco 7310

Cégünk 2014-ben újabb Decco profil gyártásába kezdett.

A Decco cég kínálata 6 és 8 kamrás profilokból áll, 
melyek hõ-és hangszigetelése, statikai és optikai tulaj-
donságai megfelelnek a magas vizuális és egyéb, ügy-

feleink által támasztott követelményeknek.

Szürke vagy fekete színû, az idõjárási hatásoknak 
ellenálló tömítések. Egyenes és lekerekített profilok alka-

lmazásának lehetõsége. A lekerekített vonalaknak 
köszönhetõen az ablakok harmonikus és modern 

kinézetûvé válnak. Egyszerû, klasszikus valamint az egy 
oldalt lekerekített profilok az ablaknak finom, nyugodt 

külsõt kölcsönöznek. A profilok többsége ólommentes. 
Komplett színpaletta áll az ügyfelek rendelkezésére, hogy 

mindenki az igényének megfelelõt tudja kiválasztani. 
Alkalmazhatók anyagukban színezett profilok is, melyek 

sokéves színtartóságot garantálnak. 
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Nyí lászárók
Ablakprof i l
Decco 7310



A fa nyílászárók fõ jellemzõi, hogy jól munkálhatóak, 
esztétikusak és elegánsak, 
megfelelõ gondoskodással tartósak.

Különbözõ fafajtákból készülnek. Cégünk elsõsorban 3 
alapanyaggal dolgozik: lucfenyõ, vörösfenyõ és tölgy. 
Három rétegben ragasztott tömbösített anyagból készül, 
amely a vetemedésmentességet garantálja. Szárított, 
csomómentes, teljes felületen kékülés és gombásodás 
ellen elõkezelt. A szárnyba kétszeres körbefutó 
gumiszigetelés van. Szerkezetét tekintve kettõs falc, 
lekerekített élek, sarokkötés gérbevágott, tiplizett , Hoff-
man- fecskefark kötéssel, csavarozottan készült 
nyílászárókról beszélünk. Üvegezése, csakúgy, mint a 
mûanyag nyílászáróknál: K= 1,0
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7

www.slv.hu

Alumínium
Nyí lászárók

Megkezdtük az alumínium nyílászárók gyártását, melyet 
európa leghíresebb minõségi alumínium nyílászáró profil-
forgalmazó cége, a Cortizo tesz lehetõvé az SLV-METAL 

KFT számára. A velük való együttmûködésnek 
köszönhetõen ismét bõvíthettük kínálatunkat.

COR-60 RENDSZER C.C.16 
HÕHÍDMENTESSÉGGEL

6063-as alumínium ötvözetû profilokból álló, Cortizo 
Canal sorozatú pántos ablakok/ajtók, valamint exkluzív  

Cortizo Canal 16-os vasalatok és kiegészítõk szállítása és 
szerelése T–5-ös  hõmegmunkálással, melyek garantálják 
a problémamentes felhasználást, igazolva ezt a tesztelés 

során elért eredményekkel.

A tok épületi mélysége 60 mm, a szárnyé 70 mm,  úgy az 
ablakoknál, mint az ajtóknál, miközben a beüvegezés 
járatának mélysége 25 mm.  Az alumínium profil átlag 

vastagsága 1,5 mm a szárnyak esetében, és 1,7 az 
ajtóknál.

Az alumínium profilok hõhídmentességgel vannak ellátva 
6,6-os poliamid szigetelõ behúzó behelyezésével 25 

mm-es vastagsággal, amelyek 25 %-ban üvegfonalakkal 
vannak kimerevítve.

            A rendszer éltömítése hármas tömítéssel van 
biztosítva EPDM anyagból.
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A bejárati ajtón keresztül vezet az út egy lakásba, lehet ez 
elegáns, konzervatív vagy retro, a legfontosabb, amit 
mindenki elvár az esztétikai megjelenés, hõ és hang-
szigetelés mellett az a biztonság. A Cando bejárati ajtók 
széles kínálata lehetõvé teszi, hogy az ügyfél kiválassza a 
számára megfelelõ ajtópanelt.

Azért, hogy az ajtó mögött minden évszakban kellemesen 
érezze magát, a 60/70 mm vastag 5 légkamrás PVC 
profil, hõszigetelt ajtóbetét, hõszigetelt üvegezés, 
alumínium küszöb gondoskodik. A biztonságot az erõs U 
acél merevítés, 3 db 3 dimenzióban állítható pánt, 5 
pontos kilincs mûködtetésû zárszerkezet biztosítja. 

Bejárat i  Aj tók
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Bejárat i  Aj tók

Az s-line kiváló hõ  és  hangszigetelõ képessége,  szép  
megjelenése  ideális  megoldást  nyújt otthona  bejárati 

ajtajához, melyet alap esetben 5 ponton záródó, 
kilincsmûködtetésû biztonsági zárral látunk el. Mindazt 

nyújtja, amit egy modern felsõ kategóriás mûanyag 
bejárati  ajtótól  elvárhatunk. 3 db pánt stabilan tartja az 

ajtószárnyat, könnyed nyitást és zárást tesz lehetõvé. 
Alacsony és esztétikus alumínium küszöb, hogy még a 

mozgáskorlátozottak is könnyedén közlekedjenek. Kifelé,  
befelé  nyíló, egy  és  kétszárnyú  kivitelben gyárthatók, az 

alapos megmunkálásuknak köszönhetõen tökéletesen 
ellenállnak az idõjárás viszontagságainak. Világosszürke 

színû, szilikon gumiból készült, kettõs ütközõtömítés, 
mely résmentes záródást biztosít. Kiegészítõként 

rendelhetõ kémlelõnyílás valamint kopogtató. A panelek 
garantáltan megtartják fényüket, UV állóak, nem vet-
emednek és nem színezõdnek el hosszú évek múltán 
sem. Az ajtópanelek szigorú minõségi teszteléseken 

mennek keresztül. 

S-LINE
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Ez az a típusú ajtó, amirõl elmondható, hogy a betörõk nagy 
ellensége. Ha összehasonlítunk egy mûanyag ajtót egy fém 
biztonsági ajtóval, akkor elmondható, hogy egy acéllal elbánni 
nem feltétlenül  több idõ, viszont lényegesen hangosabb 
mûvelet. Tehát biztonság szempontjából kicsit jobbak! Az acél 
biztonsági ajtóink fel vannak készítve a jelenleg ismeretes 
betörési módszerekkel szembeni ellenállásra. A fa kedvelõinek 
lehetõségük van MDF borítású acél ajtót választani.

Az ajtólap rozsdamentes, porszórt acéllemezbõl hajlított 
szerkezet biztosítja a mechanikai védelmet, melynek vastag-
sága 67 mm, belül hõszigetelõ kõzetgyapottal kitöltve, kívül 
mindkét oldalon fóliázott, egyes típusok MDF borítást kaptak. 
Beépített, nagylátószögû kitekintõ, belül takarólemezkével. A 
tok rozsdamentes, porszórt acéllemezbõl hajlított saroktok, 4 
oldalon körbefutó gumitömítéssel, belül festve, kívülrõl mind-
két oldalon fóliázott, egyes típusoknál MDF borítással.

- Külmérete a külsõ oldalon 990x2070 mm, a belsõ oldalon 
950x2050 mm.
- A küszöb rozsdamentes acéllemezbõl hajlított, egyes típu-
soknál porszórva.
- Háromirányú, 14 ponton záródó zárszerkezet, 3 db 
egymástól függetlenül mûködtethetõ zárral (amelybõl 2 db 
kulcsos zár és 1 db gombos retesz).
- Pántolásuk 4 db háromdimenziós állítható, rozsdamentes 
pánttal történt.
- Típustól függõen az ajtólapba épített, vagy vezeték nélküli 
csengõvel vannak felszerelve.
- Fontos: a fõ kulcsok elsõ használatát követõen a szervizkulc-
sok nem nyitják a zárat!
- Elsõsorban panellakásokba ajánlott, ahol a biztonság a fõ 
szempont. 

Biztonsági
Bejárat i  Aj tók

Biztonsági
Bejárati Ajtók
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Kovácsoltvas
Elemek és
Komplett
Ker í tés-rendszerek Cégünk több éves tapasztalattal foglalkozik kovácsoltvas 

elemek és komplett rendszerek gyártásával.

Komplett kovácsoltvas kerítések katalógusból, vagy akár 
az Ön egyedi elképzelései alapján is vállalunk 

munkavégzést. 



Elérhetõségeink:

Cégünk székhelye:
H-3263 Domoszló, Kossuth út 86.

Tel.: +36 37 365 420
Fax: +36 37 365 420
E-mail: slvkft@slv.hu

Bemutatóterem - Eger:
H-3300 Eger, Raktár u. 1.

Tel.:  +36 36 784 262
Fax: +36 36 784 262   

E-mail: slvmetal.kft@upcmail.hu


