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Experienţă acumulată

25 de ani de angajamente și promisiuni respectate, 25 de ani în continuă dezvoltare, 
25 de ani de investiţii în tehnologie și capital uman, 25 de ani sunt de când oferim 
clienţilor noștri cele mai bune produse și servicii, 25 de ani în care am câștigat 
încrederea a mii de clienţi.
Toate acestea permit beneficiarilor noștri să afirme că au avut întotdeauna siguranţa 
unei alegeri corecte.

Profesioniști cu adevărat

Fiecare angajat este văzut ca un factor 
cheie în asigurarea succesului 
organizaţiei noastre. Experienţa, 
competenţa, personalitatea și 
angajamentele noastre în îndeplinirea 
responsabilităţilor servesc la atingerea 
obiectivelor. Prin respect reciproc, dialog 
deschis și critică pozitivă, suntem siguri 
că vom obţine întotdeauna 
randamentele optime.

Vă sfătuim cu plăcere

Un element constructiv în dezvoltarea 
unei relaţii de succes îl constituie 
calitatea înaltă a consilierii și asistenţa 
acordată. Pentru orice problemă există 
soluţii. Consilierii noștri tehnici și de 
vânzări au experienţa și cunoștinţele 
necesare pentru ca, împreună cu 
beneficiarii noștri, să aleagă cele mai 
adecvate soluţii tehnice și constructive.

Fără compromisuri

Noi generăm încredere prin calitatea 
produselor și serviciilor. Pe acest 
fundament, construim un management 
care să fie strâns ancorat în tot ceea ce 
facem. De-a lungul fiecărui tip de proces 
de producţie am stabilit un sistem de 
asigurare al calităţii capabil să răspundă 
pretenţiilor crescute asupra produselor 
noastre. Pentru ca produsul să fie 
competitiv, calitatea se va regăsi și în 
serviciile ce completează produsul.

De ce ADF?
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Automatizare completă

ADF produce ferestre, uși și geam izolant 
pe linii de producţie complet 
automatizate, la cele mai înalte 
standarde. Astfel, peste 90% din 
operaţiile ce se execută în ciclul de 
producţie se fac pe utilaje de ultimă 
generaţie, garantând o calitate 
excepţională, constantă. Fiecare operaţie 
din ciclul de producţie este atent 
monitorizată, având astfel posibilitatea 
ca personalul de la serviciul clienţi să știe 
în permanenţă în ce etapă se află 
produsele ADF.

Investim permanent

Menţinem și dezvoltăm permanent 
capacitatea de competiţie. Acest lucru îl 
realizăm prin investiţii permanente în 
capitalul uman, prin investiţii 
permanente în programe și utilaje de 
ultimă generaţie, toate acestea pentru ca 
produsul final obţinut să îndeplinească 
cele mai riguroase standarde europene.ADF
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Reprezintă soluția de top, oferind cea mai 
bună performanță energetică din gama 
de ferestre ADF și rezistență statică 
sporită.

Datorită performanței energetice 
ridicate, se pretează pentru casele pasive.

ADF Exclusiv
Având principalele elemente 
constructive rotunjite, ADF Design 
reprezintă soluția cu cel mai mare grad 
de inovație în materie de securitate și 
armonizare estetică.

Beneficiul ferestrei ADF Design este 
dat de performanța energetică. 
Tehnologia sofisticată de etanșare face 
ca și această fereastră să fie potrivită 
pentru casele pasive.

ADF Design

De câte ori faci o investiție în ferestre, trebuie să o privești ca fiind una pe termen lung. Fereastra este cel mai subțire perete din casă, iar atunci când o alegi, aceasta trebuie 
să îți ofere eficiență energetică, siguranță și să se potrivească perfect celorlalte elemente arhitecturale. Și cum parcă toate opțiunile par a fi în concordanță cu viziunea ta, 
decizia pe care trebuie să o iei devine din ce în ce mai dificilă. Nu trebuie decât să privești puțin în viitor și să ții cont de câteva aspecte simple, dar foarte importante. 

2. Feronerie

Elementele de închidere și deschidere trebuie 
atent selecționate deoarece fiabilitatea 
ferestrelor și ușilor este influențată în mare 
măsură de acestea.

Fereastra ADF este echipată în standard cu piese 
de închidere antiefracție, ventilație economică și 
sistem împotriva utilizării incorecte.

1. Profil

ADF recomandă utilizarea unui brand cu 
notorietate, a unor profile de clasă A, armate cu 
oțel de 2 mm, pentru o durată de viață mai mare, 
cu garnitură mediană, pentru protecție termică și 
acustică a ferestrei.

Un element vizibil al produselor ADF, care 
permite montarea mai multor sticle, îl constituie 
adâncimea de construcție (șasiul ferestrei). 
Produsele ADF oferă o gamă triplă de adâncimi 
de construcție: 92 mm, 82 mm și 76 mm.

Pentru un design exclusivist, alege ADF Exclusiv 
sau ADF Design. Cele două îmbină perfect 
tehnologia de top și finisările performante cu o 
gamă largă de forme și culori.

3. Geam izolant

Sticla reprezintă 80% din suprafața unei ferestre 
și din acest motiv trebuie îndeplinite cerințele de 
izolare termică și fonică, de siguranță și de 
securitate.

O sticlă performantă va ridica performanțele 
întregului sistem, de aceea ADF are pachete de 
sticlă izolantă cu distanțier termic DuraTherm, 
pentru a reduce riscul apariției condensului.

GHIDUL CUMPĂRĂTORULUI
6 elemente esențiale în alegerea unei ferestre performante

ADF



82 mm

73
 m

m12
3 m

m

46
 m

m
93,9 mm

76 mm

48
 m

m 68
 m

m
12

0 m
m

Pentru o investiție minimă și cu 
beneficii de lungă durată, poți să alegi 
ADF Premium.

Cu un sistem complet de tâmplărie 
PVC, ferestra ADF Premium răspunde 
perfect nevoilor tale, îmbinând 
eleganța cu rezistența în timp.

ADF Premium
Placarea la exterior cu profile din 
aluminiu aduce un plus de 
modernitate și personalitate casei.

Având un concept inovator și modern, 
principalele beneficii ale ferestrei  
ADF Smart Alu sunt date de rezistență 
și de gama variată de culori.

ADF Smart Alu

FE
R

ES
TR

E

5. Montaj

Montajul corect este esențial pentru 
funcționarea optimă a ferestrei.

Pentru a evita apariția unor probleme majore 
de-a lungul timpului, ferestrele sunt montate de 
echipe experimentate, care parcurg etapele de 
montaj specifice, folosind materiale de calitate și 
echipamente specializate. 

4. Proces de fabricație

Calitatea produselor ADF este dată și de gradul 
ridicat de automatizare și robotizare a producției.

În sprijinul tehnologiei moderne folosite vine 
personalul calificat, care ajută la verificarea 
proceselor, asigurând totodată standarde înalte 
de calitate.

6. Experiența ADF

ADF te însoțește de peste 25 de ani în alegerea 
ferestrelor și ușilor pentru casa ta. În această 
perioadă, am construit o rețea de parteneri și 
showroom-uri de înaltă clasă, oferind soluții 
complete, satisfăcătoare pentru orice tip de 
cerințe ale potențialilor noștri clienți.

Experiența noastră, ne îndeamnă să vă 
recomandăm etapele de care trebuie să țineți 
întodeauna cont în procesul de achiziție. Un 
prim pas, și cel mai important, este cel al 
consultării specialistului. De asemenea, trebuie 
să luați în considerare ca etape importante: 
măsurarea, proiectarea, contractarea, producția, 
montajul, recepția și predarea lucrării.

Vă invităm în showroom-urile noastre pentru a vă convinge de calitatea produselor!
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Ține cont de ele în alegerea ta!

Beneficiile produselor

Securitate și siguranță
Sticla specială împreună cu sistemul de 
închidere antiefracție contribuie la 
protejarea familiei tale în fața posibilelor 
pericole și îți oferă siguranță în orice 
moment.

Confort acustic
Produsele ADF oferă familiei tale 
momente de relaxare și liniște. Confortul 
fonic este asigurat de garniturile 
ermetice și sticla specială, folosite în 
construirea ferestrelor și a ușilor.

Întreținere ușoară
Extrem de rezistente în fața intemperiilor  
și a razelor UV, profilele PVC își pot păstra 
culoarea și calitatea. Curățarea 
tâmplăriei este facilitată de suprafața 
netedă. 

Montaj profesionist
Tehnica clasică sau tehnica inovatoare cu 
benzi precomprimate utilizate de 
montatorii specializați vor crește 
semnificativ durata de viață a ferestrelor.

Mari dimensiuni
Dimensiunile mari ale ferestrelor și ușilor 
oferă un aport considerbil de lumină 
naturală, indiferent de anotimp și de 
momentul zilei. 

Gamă largă de culori
ADF pune la dispoziție o gamă 
diversificată de culori pentru ferestre și 
uși. De asemenea, opțiunea ferestrelor 
bicolor vă oferă posibilitatea să asortați 
interiorul sau exteriorul casei, folosind 
culori diferite. 

Design deosebit
Designul profilelor trebuie să fie în 
armonie cu restul elementelor din casă. 
Pentru un aspect individual al căminului, 
ADF a creat ferestre pentru adepții 
stilului clasic, modern sau contemporan.

Durată mare de viață
Durata mare de viață a produselor ADF 
este dată de calitatea profilelor utilizate 
în construcția ferestrei, a armăturilor 
(pentru a se realiza statica acesteia), 
funcționalitatea feroneriei, vitrarea 
performantă și montajul corect al 
ferestrei.

Perfomanță energetică
Menținerea unui ideal energetic reprezintă 
avantajul ferestrelor și ușilor ADF. 
Valorile ridicate de izolație contribuie la 
diminuarea consumului de energie și la 
reducerea costurilor pentru încălzirea 
locuinței.

ADF
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ADF Exclusiv
Reprezintă soluția de top, oferind cea mai bună 
performanță energetică din gama de ferestre ADF 
și rezistență statică sporită.

Datorită performanței energetice ridicate, se 
pretează pentru casele pasive.
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Performanţă energetică:
coeficient de transfer termic până la Uw = 0,75 W/(m²K)

Adâncime de construcţie:
92 mm

Confort acustic:
protecţie fonică până la 47 dB

Securitate:
protecţie la efracţie până la RC 2

Etanșare sporită:
3 garnituri

Geam izolant triplu de 60 sau 52 mm
cu distanţier termic DuraThermADF
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ADF Design
Având principalele elemente constructive 
rotunjite, ADF Design reprezintă soluția cu cel 
mai mare grad de inovație în materie de 
securitate și armonizare estetică.

Beneficiul ferestrei ADF Design este dat de 
performanța energetică. Tehnologia sofisticată 
de etanșare face ca și această fereastră să fie 
potrivită pentru casele pasive.
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Performanţă energetică:
coeficient de transfer termic până la Uw = 0,75 W/(m²K)

Adâncime de construcţie:
82 mm

Confort acustic:
protecţie fonică până la 47 dB

Securitate:
protecţie la efracţie până la RC 2

Etanșare sporită:
3 garnituri

Geam izolant triplu de 52 sau 48 mm
cu distanţier termic DuraThermADF
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ADF Premium
Pentru o investiție minimă și cu beneficii de 
lungă durată, poți să alegi ADF Premium.

Cu un sistem complet de tâmplărie PVC, ferestra 
ADF Premium răspunde perfect nevoilor tale, 
îmbinând eleganța cu rezistența în timp.

76 mm
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Performanţă energetică:
coeficient de transfer termic până la Uw = 0,85 W/(m²K)

Adâncime de construcţie:
76 mm

Confort acustic:
protecţie fonică până la 47 dB

Securitate:
protecţie la efracţie până la RC 2

Etanșare standard :
2 garnituri

Geam izolant triplu de 48 sau 40 mm și dublu
de 32, 28 sau 24 mm cu distanțier DuraThermADF
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ADF Smart Alu
Placarea la exterior cu profile din aluminiu aduce 
un plus de modernitate și personalitate casei tale.

Având un concept inovator și modern, 
principalele beneficii ale ferestrei ADF Smart Alu 
sunt date de rezistență și de gama variată de 
culori (peste 300 de nuanțe disponibile).
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Performanţă energetică:
coeficient de transfer termic până la Uw = 0,75 W/(m²K)

Adâncime de construcţie:
82 mm

Confort acustic:
protecţie fonică până la 47 dB

Securitate:
protecţie la efracţie până la RC 2

Etanșare sporită:
3 garnituri

Geam izolant triplu de 52 sau 48 mm
cu distanţier termic DuraThermADF
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ADF Smart Alu Reno

Performanță energetică: 

√ adâncime de construcție:
    82 mm

√ geam izolant triplu: 
    52 sau 48 mm

√ coeficient de transfer termic
    până la Uw = 0,75 W/(m²K)

ADF Premium Reno

Performanță energetică: 

√ adâncime de construcție:
    76 mm

√ geam izolant triplu de 48 sau 40 mm 
    și dublu de 32, 28 sau 24 mm

√ coeficient de transfer termic 
    până la Uw = 0,82 W/(m²K)

ADF Design Reno

Performanță energetică: 

√ adâncime de construcție:
    82 mm

√ geam izolant triplu: 
    52 sau 48 mm

√ coeficient de transfer termic 
    până la Uw = 0,75 W/(m²K)
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Sisteme recomandate pentru renovarea clădirilor
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ADF Smart Alu Balcon

Performanță energetică: 

√ adâncime de construcție:
    82 mm

√ geam izolant triplu: 
    52 sau 48 mm

√ coeficient de transfer termic    
    până la Uw = 0,74 W/(m²K)

ADF Premium Balcon

Performanță energetică: 

√ adâncime de construcție: 
    76 mm

√ geam izolant triplu de 48 sau 40 
    mm și dublu de 32, 28 sau 24 mm

√ coeficient de transfer termic 
    până la Uw = 0,82 W/(m²K)

√ disponibil și în variantă cu bandou

ADF Design Balcon

Performanță energetică: 

√ adâncime de construcție:
    82 mm

√ geam izolant triplu: 
    52 sau 48 mm

√ coeficient de transfer termic 
    până la Uw = 0,74 W/(m²K)

ADF Exclusiv Balcon

Performanță energetică: 

√ adâncime de construcție:
    92 mm

√ geam izolant triplu: 
    60 sau 52 mm

√ coeficient de transfer termic
    până la Uw = 0,73 W/(m²K)
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Sisteme pentru uși de balcon

ADF



ADF



U
ȘI

  R
EZ

ID
EN

ȚI
A

LE

21

Performanţă energetică:
   adâncime de construcţie 92 mm
   2 garnituri de etanșare suplimentare pe prag
   3 garnituri de izolare
   picurător din aluminiu cu 2 perii
   geam izolant triplu de 60 sau 52 mm /
   panou decorativ de 52 mm

Durată mare de viaţă:
   toc ușă 103 mm, cercevea rezidenţială 126 mm
   armare cu oţel 60 x 45 x 2 mm,
   închis prin sudură
   colţar sudabil pentru o rigidizare mărită

Securitate și fiabilitate:
   balama cilindrică ușă rezidenţială
   cilindru cu cheia constructorului
   (în dotarea standard)

ADF Exclusiv

Performanţă energetică:
   adâncime de construcţie 82 mm
   2 garnituri de etanșare suplimentare pe prag
   3 garnituri de izolare
   picurător din aluminiu cu perie
   geam izolant triplu de 52 sau 48 mm /
   panou decorativ de 52 sau 48 mm

Durată mare de viaţă:
   toc ușă 83 mm, cercevea rezidenţială 130 mm
   armare cu oţel 60 x 40 x 2 mm,
   închis prin sudură
   colţar sudabil pentru o rigidizare mărită

Securitate și fiabilitate:
   balama cilindrică ușă rezidenţială
   cilindru cu cheia constructorului
   (în dotarea standard)

ADF Design

Performanţă energetică:
   adâncime de construcţie 76 mm
   1 garnitură de etanșare suplimentară pe prag
   2 garnituri de izolare
   picurător din aluminiu
   geam izolant triplu de 48 sau 40 mm sau
   dublu de 32, 28 sau 24 mm /
   panou decorativ de 48, 40 sau 24 mm

Durată mare de viaţă:
   toc ușă 85 mm, cercevea rezidenţială 130 mm
   armare cu oţel 60 x 45 x 2 mm,
   închis prin sudură
   colţar sudabil pentru o rigidizare mărită

Securitate și fiabilitate:
   balama cilindrică ușă rezidenţială
   cilindru cu cheia constructorului
   (opţional)

ADF Premium

Performanţă energetică:
   adâncime de construcţie 82 mm
   2 garnituri de etanșare suplimentare pe prag
   3 garnituri de izolare
   picurător din aluminiu cu perie
   geam izolant triplu de 52 sau 48 mm /
   panou decorativ de 52 sau 48 mm

Durată mare de viaţă:
   toc ușă 83 mm, cercevea rezidenţială 130 mm
   armare cu oţel 60 x 40 x 2 mm,
   închis prin sudură
   colţar sudabil pentru o rigidizare mărită
   placare la exterior cu profile din aluminiu

Securitate și fiabilitate:
   balama cilindrică ușă rezidenţială
   cilindru cu cheia constructorului
   (în dotarea standard)

ADF Smart AluADF
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ADF_H16_B_H2 ADF_H60_B_H2ADF_H18_B_H2 ADF_H72_B_H2 ADF_H15_A_H3 ADF_H26_A_H3

ADF_H48_A_H3 ADF_HSD_51_H4 ADF_HSD_53_H4 ADF_H_03_H4 ADF_HPB_01_H5 ADF_HPB_02_H5

ADF_HPB_03_H5 ADF_HPB_04_H5 ADF_HPB_05_H5 ADF_HPB_06_H5 ADF_HPB3C_H5
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Uși culisante cu ridicare
MegaCulisanta iți va oferi o perspectivă 
generoasă asupra exteriorului casei tale, senzația 
de libertate și siguranță. Cu o simplă întoarcere 
de mâner poți crea o legătură continuă între 
interior și exterior. Aspectul general al casei va fi 
remarcabil pentru că sunt apreciate casele 
moderne cu ferestre și deschideri mari.

Beneficii

Performanță energetică: 
  adâncime de construcție: 194 mm toc și 82 mm cercevea√
  geam izolant triplu (de 52 sau 48 mm)√
     sau dublu (de 32 mm) cu distanțier termic DuraTherm
  coficient de transfer termic până la Uw = 0,74 W/(m²K)√

 prag GFK din fibră de sticlă pentru obținerea√
     unui coeficient de transfer termic scăzut

Securitate și fiabilitate: 
  portanță până la 400 kg√
  mâner inox cu cremon Komfort și acționare facilă√
 
Opțional: 
   sistem de feronerie cu mânere pe ambele părți√
     cu cilindru de securitate
   mânere culoare bronze, titan, alb sau auriu√
   sistem Soft Close: permite închiderea controlată a ușii√
     pentru a preveni rănirea persoanelor sau eventualele
     deteriorări ale construcției
   sistem de motorizare ce permite acționarea sistemului√
     de la distanță prin telecomandă

10
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Praguri din fibră de sticlă
(coeficient de transfer termic scăzut)

PRAG 62 mm
Încastrat în pardoseală

PRAG 25 mm
Montat direct pe pardoseală
(destinat zonelor cu climă caldă)

Mânere
STANDARD
Set mâner inox la interior +
mâner tip scoică la exterior

OPȚIONAL
Mâner interior / exterior
cu cilindru de securitate

schema A

schema C

schema A

max. 6,5 m

max. 6,5 m

Tipuri deschidere
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Osciloculisante ADF
Sistemele ușilor osciloculisante au un dublu avantaj: facilitează accesul în exteriorul casei și sunt special adaptate 
condițiilor de utilizare. Cu ajutorul sistemului de feronerie prin culisare, poți economisi spațiul din interiorul 
camerei. Funcția de basculare asigură aerisirea eficientă a camerei. Pentru siguranță/securitate aceste sisteme 
pot fi echipate cu sticlă laminată/antiefracție, mânere pe ambele părți și cilindru.

ADF Exclusiv

82 mm

15
3 m

m
83

 m
m

56
 m

m

92 mm

18
4 m

m
10

3 m
m

66
 m

m

schema A-BTschema A schema Cschema D

ADF Design ADF Premium

Tipuri deschidere

Mânere

Feronerie
SKB-SE

PAS

Feronerie
SKB-ZADF
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88
 m

m
13

2 m
m

76 mm
50 mm

Uși culisante în plan
Ușile culisante în plan vor aduce arhitecturii casei 
tale un plus de modernitate și de autenticitate. 
Acestea sunt recomandate pentru zonele cu 
temperaturi moderate, datorită sistemului de 
etanșeizare cu perii. Ușile culisante în plan oferă 
o perspectivă clară asupra exteriorului casei tale 
și te lasă să te bucuri de frumusețea naturii.

Beneficii

Performanță energetică: 
  adâncime de construcție: 76 mm√
  geam izolant dublu de 24 mm cu distanțier termic DuraTherm√
  coficient de transfer termic până la Uw = 1,5 W/(m²K)√

Securitate și fiabilitate: 
  portanță până la 150 kg√
  sistem de culisare a ambelor canaturi√
  manevrabilitate ușoară√

schema Cschema A schema D

schema F

Tipuri deschidereADF
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Feronerie ferestre ADF
Feroneria reprezintă ansamblul de piese dispus pe 
cercevea și pe toc, care permite manevrarea 
ferestrei, adică închiderea și deschiderea acesteia.

Siguranța și securitatea casei sunt foarte 
importante pentru familia ta. Statisticile susțin că, 
în proporție de 80%, pătrunderea prin efracție se 
face prin ferestrele și ușile de terasă. Spargerile se 
produc destul de repede, prin forțarea ferestrei 
din balamale cu ajutorul unor unelte simple, 
precum șurubelnița sau levierul. De aceea, 
feroneria joacă un rol vital în sistemul de protecție 
antiefracție și te apără împotriva vizitatorilor 
nepoftiți.

Balama inferioară toc și cercevea

Tijă închidere suplimentară

Colțar oscilație orizontală

Cremon constant

Mecanism împotriva acționării 
incorecte și rol de ridicător canat

Colțar egal

Foarfecă basculare

Microventilație

Colțar inegal

Balama superioară

Tijă stulp

Balama antiflambaj ascunsă

Piesă de închidere antiefracție

Tijă stulp pentru o  
manevrabilitate 

ușoară

Sistem de închidere 
antiefracție

Microventilație 
pentru un schimb 

regulat de aer

Mecanism împotriva 
acționării incorecte și 
rol de ridicător canat

5
8

11 13
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MF_H 01 Bronze
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro

MF_H 01 Titan
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro

MF_H 01 Alb
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro

MF_H 01 Maro
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro

MF_G 15 Auriu
Culori disponibile

Auriu

MF_G 03 Inox
Culori disponibile

Inox

MF_G 04 Inox

Inox

Culori disponibile

MFC_G 02 Bronze
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro

MF_H Capri Inox

Inox

Culori disponibile

MF_H Athinai Auriu

Inox

Culori disponibile

Auriu
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MF_RC2 
Culori disponibile

Alb MaroTitanInox

Alb Titan

Culori disponibile

MF_K10 TitanADF
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Clasa 1 24 ore Rezistenţă scazută pentru 
utilizarea în interior,  în mediu uscat.

Clasa 2 48 ore Rezistenţă moderată pentru aplicaţii de interior unde poate
să apară condensarea / umiditatea, ploaie sau roua.

Clasa 3 96 ore
Rezistenţă mare pentru utilizare în aer liber în cazul în 
care poate să apară ocazional sau frecvent umezeală, 
ploaie sau rouă.

Clasa 4
Standard ADF

240 ore
Rezistenţă foarte bună pentru utilizare în aer liber cu
condiţii foarte dure.

Clasa 5
Opțional ADF 480 ore

Rezistenţă excepţională pentru utilizare în aer liber cu 
condiţii extrem de dure în care este necesară protecţia
pe termen lung a produsului.

Rezistenţă la coroziune

39

Feroneria MACO Tricoat este specială datorită 
stratului de pulbere care se aplică peste 
suprafețele zincate. Prin acest sistem de vopsire, 
feroneria MACO Tricoat ajunge la o rezistență 
chimică foarte mare și este, din punct de vedere al 
protecției la coroziune, superioară feroneriilor 
întâlnite în mod uzual în piață.

MACO Tricoat
(clasa 5 de rezistență la coroziune)

MACO Tricoat este recomandată 
în mediile unde condițiile de 
exploatare sunt severe, precum:

√ zone cu salinitate crescută (litoral)
√ încăperi cu umiditate ridicată
√ zone industriale urbane cu nivel ridicat de noxe
√ unități alimentare

MACO Multi-Power

Vopsire și proces de coacere

Vopsire electrostatică

Strat de conversie

Zinc

Oțel

MACO Multi-Power este feroneria caracterizată de 
prezența balamalelor ascunse. Această însușire distinctivă 
oferă ferestrelor atât un design exclusivist, cât și o 
siguranță sporită când se echipează cu vitraje foarte grele.

Beneficii

Siguranță  :
  √ datorită aspectului compact, piesele de închidere antiefracție pot fi 
    montate în zona colțurilor. Protecția antiefracție este garantată până la 
    Clasa de Rezistență 2 (RC 2)
  portanța canatului este de până la150 kg (comparativ cu 120 kg în variante     √
     standard)
  
Întreținere ușoară: 
  MACO Multi-Power nu are niciun canal de ghidare în care ar putea intra   √
    murdăria. Balamaua inferioară, care este ascunsă sub un capac, este 
    protejată împotriva impurităților

Vizibilitate optimă, luminozitate maximă: 
⁰  unghi maxim cu deschidere 100√

Estetică: 
 oferită de balamalele ascunse√
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MU_G 11 Titan
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro Inox

MU_G PD 11 Bronze
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro Inox

MU_G BT 11 Titan
Culori disponibile

Bronze Alb Titan Maro Inox

MU_G 11 + MS_G 23 Inox
Culori disponibile

Inox

MS_G_21 Inox
Culori disponibile

Inox

MS_G_10 Inox
Culori disponibile

Inox

Bolț cârligPiesă închidere
 antiefracție

Detaliu prag aluminiu

ADF
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Balama ușă rezidențială
Culori disponibile

Finisaj
inox

Bronze Auriu Alb Titan Maro

Cititor amprentă digitală

Inox
satinat

Culori disponibile

Cilindru K66
Cilindru de securitate prevăzut
cu cheie constructor.

Cilindru fluture
Fabricat din bronz-nichel și profil 
standard cu 6 pini, cu funcția 
pericol (blocabil pe ambele părți). 

Amortizor uși 

Contraplacă electrică pentru acționare
ușă cu tag de proximitate, card sau
din tastatură.

Feronerie antipanică:
- interior: mâner Push Bar
- exterior: mâner cu cilindru
  (opțional)

Automatic

ADF
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Geam izolant
Proprietățile de izolare termică și fonică ale ferestrelor 
sunt în mare parte influențate de calitatea geamului 
izolant. Este de mare importanță alegerea vitrajului 
adecvat având în vedere că geamul reprezintă 80% din 
suprafața unei ferestre. Astfel, consilierii noștri tehnici 
și de vânzări vă vor oferi întotdeauna soluția optimă.

Sticlă interioară
33.1 XN Gaz Argon

Sticlă exterioară
44.2 SUN

Distanțier termic 
DuraTherm

Sigilare secundară
PolisulfidADF



Ce este DuraTherm?
DuraTherm este distanțierul termic (Warm Edge) aplicat 
robotizat, cu înalte performanțe de izolare, etanșeizare 
și rezistență. Această tehnologie permite înlocuirea 
unui ansamblu de componente folosite la distanțierele 
clasice (distanțier + sită moleculară + butil utilizat la 
prima sigilare) cu o singură componentă. 

DuraTherm Distanțier clasic

Distanțier 
geam (Al, oțel 
sau Warm) 
Sită moleculară

Butil (sigilarea 1)DuraTherm

Eficiență energetică ridicată
Transmitanța liniară    -value (PSI): 0,035 W/m²k
Rata de pierdere gaz: 0,4% pe an (limita < 1%).
DuraTherm este foarte eficient în prevenirea apariției condensului.

DuraTherm Distanțier aluminiu

ψADF
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Adaptare automată
a grosimii pachetului de geam izolant
Robotizarea determină obținerea cu mare 
acuratețe a grosimii pachetului de geam izolant, 
cu toleranțe admise de producătorii de profile 
de ± 1 mm și integrarea perfectă a acestuia în 
rama ferestrei (fără presiuni suplimentare pe 
garniturile de etanșare care să cauzeze apariția 
unor neconformități).

DuraTherm

Sistem clasic

Fără migrare
de butil
Atunci când se utilizează în pachetul de geam 
izolant distanțieri clasici, poate apărea așa 
numitul fenomen “migrarea de butil”. În acest 
caz, calitățile ferestrelor sunt afectate atât din 
punct de vedere tehnic, cât și estetic. 
Reacția chimică pe care DuraTherm o face cu 
sticla pe care este aplicat determină lipsa acestui 
fenomen.

Aliniere perfectă
(geam izolant triplu)
Aplicarea complet robotizată a distanțierului 
DuraTherm contribuie la un aspect estetic 
impecabil. Cele două distanțiere din pachetul de 
geam izolant cu 3 foi de sticlă sunt perfect 
aliniate.

Distanțier aplicat continuu
fără întreruperi
Nu există conectori sau colțari de îmbinare. 
Gazul dintre colile de sticlă este păstrat multă 
vreme, DuraTherm având cea mai mică rată de 
pierdere gaz dintre distanțierii existenți pe piață.

Flexibilitate crescută
Distanțierul preia deformările sticlei

DuraTherm este elastic, flexibil și face ferestrele 
mai rezistente la impactul vântului cu acestea 
sau la fluctuațiile temperaturilor și ale presiunii 
atmosferice.

Culoare neutră
Culoarea negru mat a distanțierului DuraTherm 
integrează perfect din punct de vedere estetic 
pachetul de geam izolant în rama ferestrei, 
indiferent de culoarea acesteia.

DuraTherm

Sistem clasic

ADF
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Beneficiile vitrajelor izolante

Vitrajul izolant reduce schimbul de energie cu exteriorul, păstrează căldura în interior și 
permite soarelui să încălzească încăperea în sezonul rece.
Confortul pe timp de iarnă poate fi sporit cu vitrajele triple care oferă performanţe 
mult mai bune decât cele ale unui vitraj simplu sau dublu.

Avantaje:
• Căldură în interior pe timp de iarnă
• Mai mult confort și bunăstare

Izolare termică standard
Specific vitrajelor duble care au 
un coeficient de transfer termic 
cuprins între 1,3 si 1,0 (W/m²K)

Izolare termică avansată
Specific vitrajelor triple care au 
un coeficient de transfer termic 
cuprins între 0,6 si 0,5 (W/m²k)

Confort pe timp de iarnă

Economii de energie
Datorită sistemului etanș al vitrajului, căldura se păstrează în interior în sezonul rece, 
iar radiaţia solară este reflectată vara. Astfel, costurile de încălzire si cele generate de 
utilizarea aerului condiţionat scad semnificativ. Soluţia optimă este un triplu vitraj.

Avantaje:
• Optimizarea și reducerea consumului de energie
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice

Economii de energie standard
Specific vitrajelor duble,
reducerea costurilor cu peste 30%

Economii de energie avansate
Specific vitrajelor triple,
reducerea costurilor cu peste 40%

Confort pe timp de vară
Vitrajul reflectă 2/3 din radiaţia solară, dar permite în același timp luminii să pătrundă 
în interior. Astfel, se menţine o temperatură confortabilă, fară a face rabat de la 
iluminarea naturală. Confortul pe timp de vară este definit ca numărul de ore în care 
temperatura din interior este mai confortabilă decât temperatura exterioară.

Avantaje:
• Interior confortabil
• Protecţie solară sporită
• Optimizarea consumului de energie

Control solar standard
Specific vitrajelor cu un factor 
solar (g) cuprins între 0,42 si 0,36

Control solar avansat
Specific vitrajelor cu un
factor solar (g) ≤ 0,35

Confort pe timpul zilei / Transparenţă
Iluminarea naturală este una dintre condiţiile confortului. De aceea, folosim sticlă cu un 
grad înalt de transparenţă pentru transmisie luminoasă ridicată și costuri diminuate ale 
iluminării artificiale.

Avantaje:
• Reducerea utilizării luminii artificiale
• Un impact pozitiv asupra sănătăţii

Transparenţă
Specific vitrajelor cu o transmisie 
luminoasă ≥ 64%

Confort acustic
Reprezintă blocarea zgomotului deranjant din exterior și transformă căminul într-un 
spaţiu calm de locuit. Vitrajele acustice conţin o peliculă din plastic special care împiedică 
propagarea sunetului de la un panou de sticlă la altul. Acţionează precum o barieră și 
diminuează zgomotul de afară.

Avantaje:
• Un spaţiu interior calm și liniștit
• Îmbunătăţește somnul și reduce stresul

Confort acustic standard
Specific vitrajelor care oferă o 
reducţie acustică de peste 35 dB

Confort acustic avansat
Specific vitrajelor care oferă o 
reducţie acustică mai mare de 38 dB

Siguranţă și securitate
Siguranţa reprezintă protecţia împotriva riscului accidentelor serioase cauzate de posibile 
spargeri ale sticlei. Vitrajele cu sticlă laminată reprezintă metoda eficientă de protecţie 
împotriva accidentelor. În cazul spargerii geamului, cioburile rămân atașate de folia de 
plastic (PVB) intercalată între plăcile de sticlă.

Securitatea împiedică posibilele efracţii și descurajează hoţii în majoritatea cazurilor. 
Pentru protecţia bunurilor și a persoanelor din interior, recomandăm sticla laminată 
pentru securitate, care presupune două pelicule de plastic (PVB) intercalate intre două 
plăci de sticlă.

Avantaje:
• Reducerea riscului de accidentare în cazul spargerii sticlei
• Protecţie impotriva furtului și vandalismului

Siguranţa
Specific vitrajelor cu sticlă laminată, 
alcătuită din două foi de sticlă de
 3 sau 4 mm și un singur film de PVB

Securitate
Specific vitrajelor cu sticlă laminată, 
alcătuită din două foi de sticlă de 4 
mm și două filme de PVB

ADF
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Baghete ornamentale
Adaugă un plus de valoare ferestrei tale fie ea 
clasică sau modernă. Se poate realiza o gamă variată 
de modele și sunt disponibile într-o multitudine de 
culori uni sau decor lemn. Pot fi aplicate pe exterior 
sau în interiorul geamului izolant.

Sprosse aplicate Incizii

Sprosse interioare Sprosse interioare

Sprosse interioare
Sunt montate în interiorul geamului izolant și 
conferă ferestrei un plus de eleganţă și originalitate. 

Gama de culori este extrem de variată și, la comandă, se pot produce 
alte nuanţe sau chiar variante bicolor.

Dimensiuni:

5,5 x 9 mm

18 x 8 mm

26 x 8 mm

Alb

Alb

Alb Auriu

AnthrazitgrauADF



Sticlă decorativă
Sticla decorativă personalizează un spațiu, fiind o soluție arhitectonică în sine. Acest tip de sticlă separă două spații, dar le și 
unește în mod armonios, lasă lumina să între în casă oferind un spectacol vizual. Execuția beneficiază de cele mai noi 
tehnologii în domeniu, precum și de experiența artiștilor profesioniști.

SGG MASTER-SHINESGG MASTER-SOFT

SGG SATINOVO SGG MASTER-CARRE SGG MASTER-POINT

Vitralii și sablări decorative

ADF
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Transmisie 
termică

Factor 
solar

Transmisia 
luminoasă

Reflexia 
externă 

Reducția 
acustică*

Grosime
pachet

Pachet sticlă

Ug
2W/(m K)

g
TL

(%)
Rle
(%)

Rw(C;Ctr)
(dB)

60 mm 44.2SI XN / Dt20 / F6 / Dt18 / 44.2SI XN 0,5 0,49 71 14 47(-2;-8)

46(-3;-7)60 mm 44.2 SUN / Dt20 / F6 / Dt18 / 44.2SI XN 0,5 0,33 61 15

52 mm 44.2 SUN / Dt18 / F4 / Dt16 / 33.1 XN 0,5 0,33 64 16 40(-2;-6)

52 mm 44.2 SUN / Dt18 / F4 / Dt18 / XN4 0,5 0,33 64 16 38(-2;-7)

52 mm SUN6 / Dt18 / F4 / Dt18 / 33.1 XN 0,5 0,35 64 16 36(-3;-8)

52 mm SUN6 / Dt20 / F4 / Dt18 / XN4 0,5 0,35 65 16 35(-2;-6)

48 mm 44.2SI XN / Dt16 / F4 / Dt14 / 33.1 XN 0,6 0,50 72 14 42(-3;-8)

48 mm 44.2 SUN / Dt16 / F4 / Dt14 / 33.1 XN 0,6 0,33 64 16 39(-2;-5)

48 mm

* valori acustice simulate

33.1 XN / Dt16 / F4 / Dt16 / 33.1 XN 0,6 0,51 73 14 35(-3;-8)

48 mm SUN6 / Dt18 / F4 / Dt16 / XN4 0,5 0,35 65 16 35(-2;-6)

48 mm 33.1 SUN / Dt18 / F4 / Dt16 / XN4 0,5 0,34 65 16 35(-2;-6)

48 mm XN4 / Dt18 / F4 / Dt18 / XN4 0,5 0,54 74 14 30(-2;-6)

40 mm SUN4 / Dt14 / F4 / Dt14 / XN4 0,6 0,35 65 16 32(-1;-4)

32 mm 44.2SI XN / Dt18 / 33.1 1,1 0,57 80 11 41(-2;-7)

32 mm 44.2 SUN / Dt18 / 33.1 1,0 0,36 70 14 38(-2;-5)

28 mm F4 / Dt18 / 33.1 XN 1,1 0,65 81 11 34(-1;-5)

28 mm SUN6 / Dt16 / 33.1 1,1 0,38 71 14 33(-1;-5)

28 mm 33.1 / Dt16 / 33.1 XN 1,1 0,61 80 11 33(-1;-5)

28 mm F4 / Dt20 / XN4 1,1 0,65 82 11 30(-2;-5)

24 mm F4 / Dt14 / 33.1 XN 1,1 0,65 81 11 33(-1;-4)

24 mm 33.1 / Dt12 / 33.1 XN 1,3 0,61 80 11 32(-2;-5)

24 mm SUN4 / Dt16 / F4 1,0 0,38 72 14 31(-1;-4)

24 mm F4 / Dt16 / XN4 1,1 0,65 82 11 29(-1;-4)

Economii 
de energie

Confort pe 
timp de 

iarnă

Confort pe 
timp de 

vară

Confort pe 
timpul zilei

Confort 
acustic

Siguranța Securitate

ADF
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Rulouri
Rulourile pentru ferestre sunt o soluție ingenioasă 
atât de protecție termică, fonică și împotriva 
razelor solare, dar și de siguranță împotriva 
fenomenelor naturale sau a actelor de vandalism. 

Acționarea rulourilor poate fi făcută manual 
(cu panglică, șnur, arc sau manivelă) sau electric 
(cu întrerupător sau telecomandă).

Rulou suprapus

Rulou aplicat

ADF



Obloane
Conferă fațadelor un aspect atractiv, iar datorită 
diversității formelor și culorilor, obloanele se 
integrează optic oricărei arhitecturi, conferind 
accente deosebite. În plus, protejează contra 
vântului, a soarelui puternic și a privirilor nedorite. 
Poți alege obloane ADF din PVC cu lamele fixe sau 
mobile. Stabilitatea mărită a lamelelor a fost 
obținută prin rigidizarea lor cu armături de 
aluminiu. 

În varianta cu lamele reglabile, prin simpla rotire a 
lamelelor puteți obține o obturare reglabilă a 
luminii și a privirilor indiscrete ce ar putea să vă 
„invadeze” intimitatea și o aerisire a camerei fără 
deschiderea oblonului.

Obloanele pot fi adaptate oricărui tip de 
construcție prin: 
- montaj în fața zidului exterior; 
- montaj în glaf la distanță de fereastră;
- montaj în glaf pe toc. 

Obloanele nostre sunt ușor de întreținut, 
facilitând considerabil curățirea și asigură o 
protecție împotriva căldurii, frigului, ploii și 
zgomotului. 
Disponibile în peste 40 de culori.ADF
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Plase contra insectelor
Cu sitemele ADF de protecție contra 
insectelor te poți bucura de un somn 
liniștit pe tot parcursul nopții și nu 
numai. Ramele pot fi fixe sau mobile, pe 
balamale sau tip rulou, în diferite culori.

Forme diverse
fără limite
ADF permite arhitecților și proprietarilor 
casei o libertate nelimitată în ceea ce 
privește creativitatea. 
Pe lângă funcționalitatea convingătoare, 
acestea au marele avantaj că permit 
realizarea aproape a oricărei forme de 
fereastră. Renovarea clădirilor vechi sau 
modernizările se realizează fără 
probleme și nici criteriile severe impuse 
de conservarea monumentelor nu mai 
constituie o problemă.ADF



Sisteme de ventilație
Studiile arată că peste 50% din timp îl petrecem în interiorul locuințelor, iar calitatea aerului pe care îl respirăm are efect 
direct asupra sănătății și productivității noastre. Calitatea scăzută a aerului din interior este dăunătoare atât pentru 
locuitori, cât și pentru construcția casei, întrucât crește riscul apariției condensului, mucegaiului și umezelii. Soluția eficientă 
pentru menținerea unui aer proaspăt o reprezintă sistemele de ventilație. 

Ventilația controlată manual a unei camere se 
poate realiza cu sistemul ClimAktiv. Acesta 
asigură o aerisire permanentă, iar datorită 
modului de funcționare pe baza diferenței de 
presiune între interior și exterior, nu necesită 
folosirea energiei electrice pentru a îl utiliza.

Sistemul de aerisire Renson THM90 EVO este soluția optimă 
pentru o ventilație controlată a încăperilor. Grila este plată, cu 
barieră termică și autoreglare. Aceasta se instalează la același 
nivel cu fereastra, în pachetul de geam izolant. Clapeta 
interioară a grilei de ventilare este perforată și acționează ca 
plasă pentru insecte, ce poate fi ușor curățată. 

ADF
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Glafuri
Glafurile interioare 
Disponibile în mai multe culori, glafurile interioare 
se pot asorta ușor tâmplăriei casei. Funcția estetică 
de punere în evidență și definire a ferestrei se 
îmbină cu cea funcțională, de protecție a 
peretelui. Ele se instalează rapid și, datorită 
suprafeței laminate exterioare, sunt ușor de 
întreținut, rezistente la umezeală și zgârieturi. 

Glafurile exterioare 
Glafurile exterioare din aluminiu sunt utilizate 
pentru protecția zidăriei de infiltrarea apei 
pluviale. Ele contribuie la o îmbunătățire 
semnificativă a etanșeității la apă și reprezintă o 
soluție mai puțin costisitoare față de glafurile 
realizate din granit sau marmură. Glafurile 
exterioare sunt rezistente la razele UV si conferă 
casei tale un plus estetic.

   Glaf interior1

2   Glaf exterior

3   Profilul de înălțare ajută la fixarea glafurilor interioare și 
      exterioare sub tocul ferestrei.

4   Cercevea design cu rol de picurător împiedică infiltrarea apei.

5   Bandă precomprimată.
 200 - 250 - 300 mm

20
 m

m

4
1
 m

m

12 mm

150 - 180 - 210 - 230 - 300 mm

20
 m

m

23
 m

m

2 mm

Glafuri exterioare din aluminiu

Glafuri interioare din PVCNotă: glafurile sunt prevăzute și cu capace
+ alte dimensiuni la comandă.

Notă: glafurile sunt prevăzute și cu capace
+ alte dimensiuni la comandă.
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ADF Culori Standard

Clasic și elegant, luminos și modern, discret 
și tradițional. Lasă fantezia să te ghideze 
deoarece poți alege dintr-o gamă foarte 
largă de culori. Combină designul cu 
valorile optime de energie și o întreținere 
ușoară.

Golden-Oak 51 Nußaum 21 Mooreiche 25

Beige 59 Alt Weiss 39

Schwarzbraun 71 Anthrazitgrau 70ADF
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ADF Culori ExtraStandard

Woodec Oak 91
Premium plus

Woodec Alpine 92
Premium plus

Woodec Concrete 93
Premium plus

Polareiche 43 Vintage Oak 41 Ginger Oak 28

Nebraska 33 
Premium

Vermont 60 
Premium

Bergkiefer 50 Mahagoni 26 Streifen-Douglasie 27 Weinrot 19

Stahlblau 11 Dunkelgrün 03 Antrazitgrau 88 Satin White Ash 35 Metbrush Alu 69
Premium

Metbrush anthrazit 67
Premium

Lichtgrau 73 Achatgrau 72 Signalgrau 87 Satin Grau 02 Quarzgrau 78 Quarzgrau 90 Satin

Basaltgrau 74 Basaltgrau 84 Satin Schiefergrau 12 Schiefergrau matt 34 Jet Black matt 18 
Premium

Alux DB 703 37
Premium

ADF
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Sistem 2

Folie izolantă interior: 
asigură bariera de 
vapori oprind astfel 
umezeala să ajungă în 
masa spumei.

Spumă elastică: asigură 
o izolare termică și 
fonică ridicată. 
Păstrează elasticitatea 
în timp.

Folie izolantă exterior: 
asigură impermeabilitatea la 
apă sub formă lichidă. 
Permite uscarea rostului.

Sistem 3

Folie izolantă interior: 
asigură bariera de 
vapori oprind astfel 
umezeala să ajungă în 
masa spumei.

Spumă elastică:
asigură o izolare termică 
și fonică ridicată. 
Păstrează elasticitatea în 
timp.

Bandă precomprimată: 
asigură impermeabilitatea la 
apă sub formă lichidă. Permite 
uscarea rostului.

Montaj cu bandă  INGENIOS   ETANȘARE 100%   3 ÎN 1
Dacă înainte trebuiau utilizate trei produse acum cu doar un produs se poate rezolva 
izolarea. Montaj simplu și rapid, se reduce considerabil timpul de lucru. Etanșeitatea nu 
s-ar putea realiza mai ușor de atât și într-un timp mai scurt. Adecvat și în construcția 
caselor pasive.

Avantaje pe 3 direcții  (INTERIOR–MIJLOC–EXTERIOR)

INTERIOR: 100% etanș, barieră de vapori care izolează mediul interior al încăperii de cel 
exterior, eliminând riscul apariției mucegaiului în stratul de mijloc. 
MIJLOC: Izolare termică și fonică; stratul este elastic și absoarbe mișcările structurale și 
dilatările ferestrei. 
EXTERIOR: Strat de protecție împotriva intemperiilor. Este conceput special pentru a opri 
apa sub formă lichidă să pătrundă în rosturi. Protejează împotriva ploilor torențiale și a 
vântului.

O fereastră de calitate poate fi pusă în valoare doar printr-un montaj corect al acesteia, altfel vor apărea disfuncționalități 
majore ale ferestrei și îi vor diminua drastic durata de viață. 

Montajul se realizează cu echipe specializate și se execută în conformitate cu cataloagele tehnice. Materialele de montaj 
sunt de cea mai bună calitate, iar soluțiile constructive sunt cele mai adecvate, conferind lucrării etanșare și funcționalitate.

Montaj clasic, cu spumă elastică pentru izolare termică și fonică.

Sistem 1 Sistem 4

ADF
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Rețeaua de parteneri
Caută Fereastra ADF în showroom-urile 
partenerilor noștri, unde vei beneficia de 
consiliere profesionistă necesară pentru a găsi 
împreună soluția optimă adaptată cerințelor și 
bugetului tău. O fereastră de calitate presupune și 
un montaj de calitate și de aceea ADF se implică în 
mod activ în specializarea personalului 
partenerilor noștri.

ADF



În cadrul politicii de îmbunătățire continuă a produselor și serviciilor sale, ADF își rezervă dreptul ca în orice moment
 să aducă modificări la informațiile și reprezentările din prezentul document,

 acestea neavând valoare contractuală.
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Str. Dimitrie Leonida, Nr. 113 C, Piatra Neamț, România 
Tel: +40 233 227 048; Fax: +40 233 227 049; office@fereastra-adf.ro 

www.fereastra-adf.roADF


