
Fereastra
Barrier 
Pentru cei care doresc mai mult...



Design funcțional
Pentru că te interesează aspectul estetic 

al proiectului tău am creat Barrier aRX cu o
volumetrie armonioasă și design funțional,

 pentru orice tip de construcție.

Preț imbatabil
Calitatea la preț scăzut pare un clișeu.

Dar uneori chiar se întâmplă! Ferestrele aRX
oferă calitate premium la un preț imbatabil.

Cere oferta personalizată!

Durată lungă de exploatare
 Pro�lul de 70 mm are încorporat 

armătură din oțel rectangular ranforsat 
perimetral. Feroneria aRX este con�gurată 

pentru funcționare optimă și constantă.

Barrier aRX reduce considerabil consumul
de energie pe toată durata anului prin reducerea 

costurilor de răcire, încălzire și iluminare.
Gândește echilibrat!

 

Izolare fonică
Echipate cu sticlă de înaltă calitate și pro�l 

cu proprietăți excelente de izolație fonică, oferă 
avantaje în ceea ce privește eliminarea 

zgomotelor din exteriorul locuinței.

Izolare termică
Ferestrele sunt echipate în standard cu 

geam termoizolant SuperLowE (emisivitate 
super redusă), cu distanţieri calzi (tehnologia 

warm edge), cu două sau trei foi de sticlă.

Economii de energie



Rame: cu adâncimi constructive de 74 mm, 62 mm și 62 mm cu aripă de renovare de 40 mm;
Armături: de 1.5 mm și 2 mm;
Cercevele: Z59, Z76 și T96 cu armături de 1.5 mm și 2 mm;
Montant: 82 mm cu armătură rectangulară de 1.5 mm;
Montant orb: 60 mm cu armătură de 1.5 mm;
Garnituri: gri coextrudate la pro�lele albe și bicolore pe corp alb, negre la pro�lele color pe corp maro;
Baghete pentru geam termoizolant: 24 mm și 42 mm;
Pro�le de îmbinare: unghi 90 grade, unghi variabil, pro�l "H" mare pentru pro�lele albe și pro�l "H" mic
pro�le color, pro�l întărire tip "I";
Adaos toc: extensie ramă 25 mm, extensie ramă 40 mm, aripă renovare 40 mm și solbank;
Culori disponibile: alb, nuc, gri antracit, mooreiche, stejar auriu pe corp maro și bicolor pe corp alb;
Drenaje: pe partea frontală a tocului;
Prag aluminiu: universal 20 mm;
FERONERIE :
FERESTRE: aRX cu batare pe verticală (mânere LIMA, mecanisme doar cu dormas de 15 mm, capace
balama albe și maro, prelungiri spate și în partea de jos, cu 2 blocatori, începând de la 910 mm cota de
TOC, la ferestrele în 2 canate cu montant orb, canatul secundar are zăvoare).
Sau la alegere Roto NT CC (cremon constant)
UȘI: cu broasca multipunct aRX, balamale Roto DLS, shield 28 mm, cilindrii Kaba.

Calități remarcabile



Performanțele aRX
Barrier aRX este o fereastră premium, con�gurată să înfrunte intemperiile cele mai dure, oferind siguranță, 
izolare și economie de energie. Caracteristicile o recomandă:

până la 1.5 W/m²k

până la 0,6 W/ m²k

24 mm si 42 mm

până la 40 db

până la clasa RC2

70 mm, cu 2 garnituri de etanșare

115 mm

5

2 rânduri

aRX sau Roto, cu balamale vizibile

Coe�cient de izolare termică - pro�l

Coe�cient de izolare termică - sticlă

Grosimi disponibile ale pachetului de sticlă: 

Protecție fonică: 

Protecție antiefracție: 

Adâncime pro�l: 

Lățime vizibilă pro�l: 

Număr de camere constructive: 

Garnituri: 

Feronerie:

Barrier SRL
str. Poligonului 99
Bacău 600293, România
tel/fax: +4 0234 512 160

www.barrier.ro

Barrier Romania
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