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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Vidres firmats per les principals marques internacionals i
amb diferents opcions de muntatge:
· vidres de seguretat
· vidres amb màximes prestacions tèrmiques
· vidres amb majors prestacions acústiques

Ferratges d’alta qualitat amb les prestigioses firmes Roto Frank y GU.

Màxima estanquitat: triple junta de goma,
2 d’estanquitat i 1 de trencament de so.

Tancament de seguretat amb diversos punts d’ancoratge i
ferramentes WK1 i WK2, tant horitzontals com verticals.

Opció Oscil·lo-batent.

Rivet amb dos tipus d’acabat: Lineal o Ornamental.

Obertura finestra 180º.

FINESTRA DE FUSTA LAMINADA 68 MM. D’AMPLE AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115 MM.                      CRISTALLS AMB DOBLE VIDRE. 

FINESTRA DE FUSTA LAMINADA 78 MM. D’AMPLE AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115 MM.                       CRISTALLS AMB TRIPLE VIDRE.

FINESTRA DE FUSTA LAMINADA  92 MM. D’AMPLE AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115 MM.                       CRISTALLS AMB TRIPLE VIDRE.



ALTA TECNOLOGIA
EN FINESTRES DE FUSTA
DESCOBREIXI ELS NOUS
FORMATS REFERENTS 
A EUROPA

EVOLUCIÓ NATURAL
AMB EL MÀXIM
RENDIMENT

Empresa familiar amb més de 30 anys d’experiència en 
el sector, que al llarg d’aquests anys ha anat evolucionant, i en 
l’actualitat, gràcies al seu esforç, inversió i equip humà, s’ha situat com 
a un referent en el mercat nacional en disseny i fabricació de finestres i tancaments de fusta, cobrint tots els 
requeriments i exigències del mercat actual i complint amb tots els criteris de sostenibilitat i medi ambient.

Iscletec, avarca tot el procés de producció, des de l’inici, amb l’estudi de la necessitat del client, el disseny, 
l’elecció de la fusta, la fabricació i tint, fins al muntatge final a obra. Treballant també de manera conjunta amb 
estudis d’arquitectura i enginyeria, amb la finalitat d’obtenir els millors resultats des de la primera fase del projec-
te. Iscletec disposa d’una extensa col·lecció de finestres de fusta laminada i mixta (fusta i alumini), amb formats 
referents a tota Europa, que li permet oferir la màxima garantia en eficiència energètica i estalvi, cobrint les 
necessitats més exigents de països amb climes extrems o països amb un contrast de temperatura entre les 
estacions d’hivern i estiu, com és el cas d’Espanya.

L’acabat final es realitza mitjançant l’aplicació de vernissos a l’aigua, ecològics i de nova generació, que 
permeten la transpiració natural de la fusta. Aquests vernissos són inodors i de fàcil manteniment, molt 
resistents a l’exterior i amb protecció als rajos ultra violeta evitant esquerdes dels vernissos sintètics. Les 
finestres Iscletec utilitzen una àmplia gamma de colors de la carta RAL per a què sigui fàcil de combinar en 
els ambients més confortables, i a mida de la decoració més exigent.

Tots els productes Iscletec han estat assajats en laboratoris certificats, notificats i avalats sota l’acreditació 
ENAC, complint tots els requisits de qualitat CE i del seu compromís amb el medi ambient.
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