
 

Sistemul  Eforte , profile din PVC pentru ferestre si usi 
Tehnologie premium pentru locuinţe cu consum redus de energie 

  /PROFILE GERMANE 
CREATIVITATE INGINEREASCĂ 



 

CONCEPTUL DE RECICLARE / INOUTIC ESTE MEMBRU FONDATOR AL 

INIŢIATIVEI „RECICLAREA FERESTRELOR DIN PVC”, CARE, CU DENUMIREA 

REWINDO GMBH, ÎI REPREZINTĂ PE CEI MAI IMPORTANŢI PRODUCĂTORI 

DE PROFILE DE PVC PENTRU FERESTRE DIN GERMANIA. 

+ Casa pasivă
Cu o vitrificare triplă obişnuită puteţi asigura standardul unei case 
pasive în condiţii foarte eficiente de costuri. Prin utilizarea unei 
sticle speciale pot fi obţinuţi coeficienţi Uw care depăşesc cu mult 
aceste cerinţe prevăzute pentru casa pasivă. 

+ Sistem de garnituri 
Pentru Eforte este utilizat un sistem complet nou de garnituri. 
Garniturile inovatoare pentru îmbinări, respectiv vitrificări asigură o 
etanşeitate maximă în condiţii de ploaie torenţială, precum şi 
îmbinări impermeabile, facilitând scurgerea apei. Suplimentar faţă 
de cele trei garnituri continue, o garnitură suplimentară în falţul de 
sticlă asigură o etanşare îmbunătăţită. 

+ Coeficient de termoizolaţie 
În versiunea de bază cu armătură simplă de oţel, Eforte asigură un 
coeficient Uf (coeficient de izolaţie a ramelor) de 0,95 W/m²K. Cu 
ajutorul noii armături concepute, există chiar posibilitatea de 
îmbunătăţire a acestei valori. 

+ 6 camere 
Prin intermediul tehnologiei practice cu 6 camere, sistemul Eforte 
asigură termoizolaţia optimă şi vă ajută să obţineţi economii 
importante de energie şi să evitaţi costuri ridicate pentru încălzire. 

+ Adâncime constructivă 
Coeficienţii remarcabili de termoizolare nu respectă doar cerinţele 
regulamentului actual cu privire la reducerea consumului de 
energie (EnEV) 2009, ci şi prevederile din viitorul EnEV 2012. În 
condiţiile unei adâncimi constructive de 84 mm, acestea sunt unice 
pe piaţă. 

INOUTIC ECO PLUS 
Reducerea consumului de energie şi calitate

Curba izotermică demonstrează performanţele remarcabile de izolare: prin 
suprafaţa interioară caldă, aceasta previne formarea condensului. 

Termoizolaţia optimă pentru economiile dumneavoastră 
la capitolul consumului de energie 

Prin intermediul sistemului de profile Eforte acordăm o atenţie sporită soluţiilor moderne de 
termoizolaţii, pentru că reducerea eficientă a consumului de energie reprezintă una dintre cele 
mai importante provocări actuale. Cu o adâncime constructivă de 84 mm pot fi obţinute valori 
remarcabile de izolare de  până la Uw = 0,66 W/m2K şi fără elemente suplimentare de etanşare şi 
cu o armătură de oţel, acestea depăşind cu mult standardul unei case pasive. 



 

* Coeficient U / Coeficientul de permeabilitate termică ›U‹ reprezintă cantitatea 
de energie care trece pe parcursul unui interval de o oră printr-o suprafaţă de 1 
m², în situaţia în care cele două temperaturi pe latura interioară şi exterioară a 
ferestrei diferă cu 1 Kelvin (= 1 °C).   Cu cât este mai mic indicele U, cu atât 
este mai performantă termoizolaţia.  
** În comparaţie cu o fereastră veche cu geam izolant (coeficient Uw 2,8 
W/m2K), fereastră standard 1,23 m x 1,48 m. Baza de calcul: costuri pentru 
păcură 0,6 euro / litru, suprafaţa ferestrei 50 m2 

Eforte Execuţie standard cu 
armătură de oţel 

Uf (ramă)* 0,95W/m2K 
Ug(sticlă)* 0,6W/m2K 
Uw (fereastră)* 0,8 W/m2K (standardul unei case 

pasive) 
Economie ** 1120 litri păcură / an 
Reducerea cheltuielilor de încălzire în 
primul an 

672,– Euro 

Reducerea anuală a emisiilor de CO2 2240 kg / an 

Eforte vă protejează împotriva vântului, a intemperiilor şi a zgomotelor exterioare şi vă asigură o atmosferă liniştită şi confortabilă în locuinţă.

Reducerea emisiilor de Co2 şi a costurilor Garnituri / Trei niveluri 
continue de etanşare şi 
o garnitură 
suplimentară în falţul 
pentru sticlă asigură 
coeficienţi remarcabili 
de termoizolaţie. 
Pentru o funcţionalitate 
optimă şi o durată 
lungă de viaţă, 
garniturile continue 
sunt realizate din TPE 
de calitate superioară. 

Termoizolaţie / Pentru 
un plus de 
termoizolaţie, în 
camerele de mari 
dimensiuni ale profilului 
se poate utiliza, în locul 
unei armături de oţel 
obişnuite, armătura 
termică inovatoare. 



 

+ Vitrificări până la 56 mm 
Fonoizolaţia optimă reprezintă o performanţă evidentă la ferestrele 
Inoutic. Cu opţiuni de vitrificare de până la 56 mm, şi în condiţiile 
unei vitrificări triple pot fi utilizate fără probleme sticle funcţionale 
speciale pentru fonoizolaţie şi siguranţă. 

+  Adâncimea de montare a sticlei 
Sticla este montată la o adâncime foarte mare – de 20 mm - în 
canat, garantând astfel evitarea formării condensului şi o 
temperatură optimă a suprafeţei la nivelul baghetei de fixare a 
geamului. Această baghetă de fixare a geamului, cu 2 picioare, 
este utilizată la toate produsele Inoutic şi asigură o protecţie 
suplimentară împotriva pătrunderii prin efracţie. 

INOUTIC INGENEERING CREATIVITY PLUS
Confort şi siguranţă 

+ Armare termică 
Armarea termică este alcătuită dintr-un cablu de oţel integrat în 
plastic şi poate fi aplicată în compartimentul de armare de mari 
dimensiuni al profilului. În acest mod sunt obţinuţi mai bine 
coeficienţii de izolaţie ai ramelor, iar standardul unei case pasive 
este obţinut cu costuri mai reduse. 

+  Stabilitate şi căldură 
Armarea termică este specială pentru că asigură combinarea 
caracteristicilor de izolare oferite de PVC cu stabilitatea oţelului. La 
reciclare, această structură permite sortarea în componente 
individuale fără probleme şi în condiţii ecologice. 

+ Tehnica de lipire 
O tehnică opţională, inovatoare, de lipire a geamului izolant asigură 
stabilitatea necesară pentru a realiza cu Eforte şi elemente de 
ferestre moderne, pe înălţimea întregii încăperi. 

cablu de oţel

armare termică

adâncime mare de pătrundere a sticleitehnica de lipire Inoutic 

vitrificare până la 56 mm

Tehnologia inovatoare îmbină termoizolaţia
cu stabilitatea 

Plasticul asigură coeficienţi remarcabili de termoizolaţie, iar oţelul este foarte stabil. Se 
impune astfel combinarea caracteristicilor acestor două materiale: am creat o armătură 
termică prin integrarea oţelului în plastic, fiind valorificate astfel ambele avantaje. O 
inovaţie suplimentară este reprezentată de tehnologia specială de lipire care permite 
realizarea de ferestre pe întreaga înălţime a încăperii. Ambele inovaţii pot fi valorificate 
opţional şi asigură o contribuţie importantă la termoizolaţie. 


