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ENERGY LINE 90mm 
Biztos energiamegtakarítás! 
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Egy modern, Újonnan tervezett házhoz válogatva az ablakokat, nem lehet közömbösen 
elmenni a legújabb generációs Energy Line 90 mm-es ablakok mellett. Ezek innovációs, 
per energiatakarékos, 8 kamrás, 90mm beépítési mélységü ablakok. Az Energy Line 

90 mm-es ablakok a tökéletes esztétika, a rendkívüli technikai paraméterek és az optimális árak 
ötvözetét jelentik. Ezeket az ablakokat az emelked ő  energiamegtakarítási igényre és azokra az 

emberekre gondolva hoztuk létre, akik szeretnék a házuk fütési kültségeit Jelent ősen csökkenteni. 

24 mm-es üvegezés 36 mm-es üvegezés 44 mm-es üvegezés 

A legmagasabb szigetelés 

• Még jöbb h őszigetelés és nagyon jó hangszigetelés 
a nagyon széles (akár 44 mm-es) üvegezés alkal-
mazásának köszönhet ően. 

Tökéletes befektetés 

• Az Energy Line 90 mm-es ablakok elegáns és 

L energiatakarékos termékek az igényes vev ők részére, akik 
- igénylik a használat közbeni magas komfortot, kifogástalan 

ergonómiát, és akik szeretnék biztosítani maguk és 
szeretteik részére a legjobb min őséget. 

Min őségi garancia 

• A teljes ablak hőátbocsátási tényezője harmadik tömítés 
alakalmazásával 0,9 W1m2K. A szigetelési és hang- 

- 

	

	 szigetelési szintjét emeli a plusz középső  hőszigetelő  
tömítés alkalmazása. 
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A BUDVAR Centrum a Varsói Értékpapír T őzsdén Jegyzett cég. Története 1991-ig nyúlik vissza. Viszonteladói hálózatában 
számos értékesítési pont található Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban, 
Olaszországban, Csehországban, Slovákiában és Magyarországon. Minden értékesítési ponton az Ügyfelek professzionális 
kiszolgálással találkozhatnak. A Budvár ablakaival már több mint egymillió Ügyfelünk elégedett. Nálunk standard a 
legmagasabb min őség. Gyártási folyamatunk teljes mértékben automatizált és az 130 900 valamint az Európai Uniós normák 
szerint zajlik EN 14351-1:2006. 
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