
Berg Classic CT70 - ABLAK AZ ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGÉRT 

Az energiával való takarékoskodás ma már szinte mindenkit érint. A Berg Classic CT 70 műanyag Schüco 
ablakrendszerek megkímélik az Ön környezeti erőforrásait és a pénztárcáját is. 

A Berg Classic CT 70 ablakrendszerek sokoldalú lehetőséget kínálnak Önnek, az egyéni igényeknek 
megfelelően is - az alumínium rátét-profilok és a fóliázott profilok széles színválasztékától egészen a 
különböző profilformák kiválasztásáig. 
Pontosan úgy, ahogyan Ön azt elképzelte. 
A Berg Classic CT 70  ablakrendszer, 5 légkamrás tok -és ablakszárny kialakítással, 70 mm-es beépítési 
mélységgel kiváló hőszigetelési képességekkel rendelkezik. Alkalmas új épületek, családi házak, panel 
épületek nyílászáró cseréjéhez. 
Beépítésével nem csak az energiafogyasztást lehet jelentősen csökkenteni, amellyel költségmegtakarítást 
érünk el, hanem egyúttal a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesszük. A Berg Classic CT 
70 műszaki paramétereivel a jövő energetikai követelményeinek is megfelel. 
 

Műszaki tartalom: 

•  70 mm beépítési mélység 

•  5 kamrás, körbefutó ütközőtömítéses profilrendszer 

•  Egyenes vonalú szárnykontúrok, letisztult formavilág, minimum 2,8 mm-es profil főfal vastagsággal 

•  Szárny geometriája a Classic egyenes vonalú, így a modern építészeti stílusba teljesen beillik 

•  Roto NX SILVER vasalatrendszer, (alapfelszereltségként: alap biztonsági vasalat, hibás működés gátló, 

kiemelés-gátló, huzatbiztosító) Hoppe ablak -és ajtó kilincs 

•  Alap üvegezés Ug=1,0 W/m2K fekete színű műanyag távtartóval, megfelelő üvegezéssel akár 0,99 W/m2K 

Uw- értékig 

•  Nagy fénybeeresztés a keskeny profilkialakítás miatt 

•  Kettő körbefutó, szürke színű gumitömítés 

•  Horganyzott korrózióálló acélmerevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez) 

•  Könyöklő-párkányfogadó (záróprofil) alaptartozék 

•  Könnyű tisztíthatóság 

•  75 féle faerezetű és színű mintázatban rendelhető 

•  Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL szín szerint színezhető) 

 

Számunkra legfontosabb az Ön és a családja biztonsága! 

A Berg System Kft a minőségi ablakgyártás elkötelezett híve. Azonban a minőség és a hőszigetelő képesség 
mellett napjaink legfontosabb kérdései közé tartozik a nyílászáró által nyújtott betörés elleni biztonság. 
Elmondható, hogy manapság a fejlett és magas értékű telekommunikációs készülékek és berendezési 
tárgyak értékét tekintve akár egyetlen betöréses lopás is jóval nagyobb károkat okoz pénztárcánknak, mint 
amennyibe a magasabb biztonsági osztályú nyílászáró kerül. A legfontosabb dologról, a saját és családja 
egészségének és életének védelméről pedig még szó sem esett! 

A betörők ismerik a legkönnyebb utat! 

Statisztikák alapján a betöréses esetek több mint 90%-ban a nyílászárókon keresztül történik a behatolás 
az ingatlanba. 
A mellékelt ábrán jól látható, hogy a betöréses esetek java része az ablakokon és az erkélyajtókon keresztül 
történik. Kisebb mértékben történik a behatolás a bejárati ajtón keresztül.  Összességében elmondható, 



hogy rendőrségi tapasztalatok alapján a betörők a legkönnyebb lehetőséget keresik. Egy magas biztonsági 
osztályba tartozó nyílászáró elrettentő erővel bír az illegális behatolókkal szemben, így inkább keresnek 
egy könnyebben feltörhető „áldozatot”. 

 
Betöréssel szembeni ellenállási osztályok: 

1. Ellenállási osztály (RC1): Ablakok és ajtók esetében is ez az alap biztonsági osztály, amely betörés 

elleni védelmet kínál. Ebbe az behatásokkal szembeni ellenállási osztályba tartozó termékek akár 30 

másodpercig ellenállnak a fizikai erőszakkal szemben (rúgás, ütés, vállal nyomás, kihúzás). Betörésnél 

használt segédeszközökkel szemben azonban kevés védelmet nyújtanak. 

  

2. Ellenállási osztály (RC2): Gyakorlott betörők ellen, akik a betöréshez már segédeszközöket használnak 

(csavarhúzó, fogó, ék stb.) Az ilyen jellegű erőszakos behatolási kísérleteknek akár 3 percig is ellen 

tudnak állni az ilyen termékek. 

  

3. Ellenállási osztály (RC3): Az elkövető már két vagy akár több eszközt is használ egyidejűleg, ilyen 

lehetőség például a feszítővas és a csavarhúzó együttes használata. Az RC3-as kategóriába tartozó 

nyílászárók akár 5 percig is ellenállnak a hasonló betörési kísérleteknek. 



 

 
* jelen adatok tájékoztató jellegűek, termékeink biztonsági szintnek való megfelelőségét egyeztetni 
szükséges 

 

Felhasználási terület: 

Akár épületfelújításról vagy új építésről van szó, ezek a termékek nagyban hozzájárulnak a fűtési energia 
megtakarításához, valamint csökkentik a külső zajokat, ezáltal élhetőbb környezetet teremtenek az Ön 
lakásába. 

Ablakok, erkélyajtók, toló-bukó erkélyajtó, emelő-toló ajtók, bejárati ajtók gyártása és forgalmazása. 
  

Az általunk forgalmazott profilok előnyei: 

•  Üvegezéstől függően elérhető a Uw=1.0W/m²K alatti érték 

•  A tokprofilban és a szárnyprofilban elhelyezkedő merevítő acél betétek gondoskodnak az ablakszerkezetek 

stabilitásáról és hosszú élettartamáról. 

•  A biztonságos zárás érdekében a vasalati elemek a körbefutó acélmerevítéshez csatlakoznak tartós 

rögzítéssel. 

•  Könnyű tisztíthatóság. A fényes és időjárásálló felületű nyílászárót könnyű tisztítani: a speciális Schüco 

tisztítószerek alkalmazásával évek múltán is újszerű a megjelenése. 

 

Standard színek 



 

Arany tölgy 

 

Antracit sima 

 

Antracit erezetes 



 

Dió 

 

Söttéttölgy 

 

Mahagóni 

Különleges színek 



 

Acél kék 

 

Achat szürke 

 

Alumínium hatású 



 

Bazaltszürke 

 

Candian 

 

Ezüstmetál 



 

Szüst szürke 

 

Fekete barna 

 

Fekete szürke 



 

Gyémánt kék 

 

Hegyi fenyő 

 

Indian 



 

Mohazöld 

 

Montana 

 

Natúr fenyő 



 

Oregon4 

 

Piros 

 

Qvarc szürke 



 

Siena Noce 

 

Siena Rosso 

 

Signal szürke 



 

Sötét zöld 

 

Világos szürke 

 

Világos tölgy 



 

Vörös fenyő 

 

Winchester 

 

Kilincsek 

 

Ezüst gombos 



 

Ezüst zárható 

 

Fehér gombos 

 

Hoppe Atlanta Bronz 



 

Hoppe Atlanta Ezüst 

 

Hoppe Atlanta Fehér 

 

Hoppe Bronz 



 

Hoppe Ezüst 

 

Hoppe Fehér 

 

Hoppe Tokyo Bronz 



 

Hoppe Tokyo Ezüst 

 

Hoppe Tokyo Fehér 

 

 

 

Üvegezés 

 

Bronz Fatörzs 



 

Fehér Csincsilla 

 

Fehér Delta 

 

Fehér fatörzs 



 

Fehér Felhő 

 

Fehér Griz 

 

Fehér Kura 



 

Fehér Matt Delta 

 

Flutis 

 

Matt Flutis 



 

Screen 

 

 


