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A PREMIER Trend-line ablakcsalád válasz a legújabb

NAGYVONALÚ ÜVEGFELÜLETEK

építészeti kihívásokra. Stabilitás ás biztonságos m űködés

A masszív, 70 mm-es beépítési mélység ű profil

jellemzi ezt a rendszert. amely a legmagasabb épületszer

a legújabb trend szerint,. nagy üveg feh)Iet kialakitását teszi lehetővé. melynek köszönhet ően
növelhető az épületekbe áramló fény mennyisége
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kezeti elvárásoknak is megfelel.
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Azablaka házsugárzó tekintete. Azablakokadjáka
homlokzat arculatát. A PREMiER Ablakrendszerek
terméke/nél szín ben és formában csaka képzel őerő
szabhat határokat. Ablakait a szivárvány bármeiy
szinében, vagy 3 valód, fára megtévesztésig
hasonlító fóliás hevona#aí s elképzelheti.
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Az öl légkamra kit ű n ő h ő szigetelést eredményez,
amely tovább tokoztiató a megfelel ő h őszigetelő üveg
megválasztásával.

A nyilőszárók egyaránt felhasználhatók úi épifés ű
házakban, felúiított lakóépúletekben. m űemlék épületekben, irodahàzakban, szá űodákban es kózépületekben.

70 mm-es beépltési mélység, a nagyméret ű
rnerev,tő kamrák ős a horganyzott acélmerevités kiváló
latikát eredményeznek.
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EGYEDÜLÁLLÓ KAPCSOLÓDÁS
A PREMIER Trend-Iine nyílászárúk egy új korszak arcát mutatják.
Nagymértékben fokozzák otthonának eleganciá ját, értékét és biztonságát.
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A PREMIER Trend-line ablakcsalád egy Olyan ultramodern
középtömítéses, vízgátas rendszert képvisel, ahol a tok és
a szárny együttes h őszigetel ő értéke átlagon felüli. A rendszer már hagyományos h őszigetel ő üvegezéssel is eléri az
RwP= 34 dB-es hanggátlási értéket.
Elegáns lekerekítéseivel a PREMIER Trend-line ablakcsalád
er ős egyéniséget sugároz, így még az egyhangú homlokzatoknál is magára vonja a figyelmet. Számos kiegészít őjével
pedig szinte korlátlan kialakítási lehet őséget kínál.
A PREMIER Trend-line nyílászárók alapanyaga Kömrncrling,

1.2 W/rn 2 K h őátbocsátású profilrendszer. Felszereltségük
egyedülálló, hiszen már alapkivitelben tartalmazzák a biztonságos vizelvezetést, a résszell őzőt, a fekete vagy szürke
szín ű tömítő gumit. a több ponton záródó, hibásm ű ködtetés-gátlóval ellátott biztonsági vasalatot, a három
gumitömítést ás a biztonsági kilincset.
A PREMIER Trend-line ablakcsalád Guardiall
Climat3uard Premium bevonatos üveggel készül.

KŐMMERU

CLIMAGUA

