
           AVANTAJALE FERESTREI NICOMI 
 

1. Una din cea mai echipată fereastră de pe piață : 
    -  Echipare full ciupercă 

    -  Echipare full blocatori de siguranța .  

    -  Microventilație pe foarfeca in trepte . 

    -  Contraacționare greșita a mânerului .   

    -  Blocator de ridicare - centrare a cercevelei . 

    -  Blocator care susține cerceveaua in pozitia corecta . 

    -  Suprafață “Silber-look„ – Clasa de Rezistență 4 (240 ore) . 

    -  Înaltă protecție anti-coroziune .                                                                                                                                        

    -  Transmisie de colț care permite funcționarea ferestrei chiar 

daca aceasta nu este reglată corect . 

    -  Aducând mânerul la 45° foarfeca se deschide circa 10 - 13 

mm în funcție de dimensiunea ferestrei.            

    -  Bulbi ciuperca , care se auto-ajustează in falț + sau – 2mm 

    -  Bulbi ciuperca , care au o presiune reglabila de + sau – 1 mm 

    -  Blocatori de siguranta au o frecare minimă datorită bulbilor 

ciuperca deoarece se închid prin rostogolire. 

    - Balamalele sunt reglabile 3D , ( in trei direcții ) : 

      1.Ajustare laterală de +/- 2,5 mm.  

      2.Ajustare pe înălțime de +/- 2,5 mm.  

      3.Ajustarea presiunii perimetrale de etanșare de  +/- 1,0 mm. 

Nota : sunt singurele balamale care au reglaj si la presiunea pe 

garnitură . 

    -  Balamaua de jos este aplicata pe falț . 

    -  Ținând cont de faptul ca echiparea este full ciuperca , rezulta 

o fereastra cu grad de siguranta ridicat . 

     

 

 



2. Una din cele mai armate ferestre de pe piata : 
    - Armarea ramelor cu armatura inchisa  
    -  Armarea montanților cu armatura inchisa 

    -  Armarea cercevelelor cu armatura de 1,5 la alb si 2 mm la color  

    - Armarea cercevelelor de usa cu armaturi inchise si taiate la 45 

grade si cu colturi sudabile . 

   -  Armarea stulp sau a montantului orb . 

 

 

3. Productia ferestrelor din profile infoliate la Rehau  

    - Toate ferestrele produse de Fabrica Nicomi , sunt din profile 

infoliate la Rehau Germania . 

    - La culorile de gri , corpul de baza este gri . 

    - La stejar auriu si alte culori asemanatoare din paletarul  

Nicomi - Rehau , au corpul de baza caramel . 

 

4. Productia ferestrelor din profile infoliate la Aluplast  

    - Toate ferestrele produse de Fabrica Nicomi , sunt din profile 

infoliate la Aluplast Germania . 

    - La culorile de gri , corpul de baza este gri . 
 

5. Sudura ferestrelor cu sudura V Perfect . 
   - Toate ferestrele produse de Fabrica Nicomi , din profile Aluplast 

Germania , seriile Aluplast 85 MD si 85MD Premium . 

   - Toate ferestrele produse de Fabrica Nicomi , din profile Rehau 

Germania , seriile Synego si Geneo placate cu aluminiu . 

 
     
 


