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A PREMIER Prémium-line termékcsalád Új stamlarciot 

fektet le. Az új generációs ablakcsalád megteremti az ideális 

egyensúlyt az eltér ő , de magas technikai követelmények, 

az elképzelt és a megvalósítható nyílászárók között. 

PREMIER PRÉMIUM ALU-LINE DESION 

Alumínium küls ő  bontás a PVC ablakokon egyenlő  
az elegancuával a legjobb hang-hőszigetelő  ér-
tékekkel kombinálva. Mindkét anyag a legjobbat 
hozza ki magából ebben az egyedülálló párosi-
tásban. A határtalan szinválaszték pedig minden 
igényt kiele'gít. 

• 	PREMIUM THERMO-LINE NYILASZAROK 

• 	A passzív házak építéséhez is alkalmas modern 
• 	megjelenés ű  ás kifinomult felépítés ű  Prémium 

Thermo-line ablakok a legújabb gyártási 
• 	technológiát követik, valamint megfelelnek az 

legeltérőbb vásánlói igényeknek. 

Barmi is legyen a követelmény a Prémium-line 
terniékcsatád megadja a megoldást. El ő térben 
mindig a gazdaságosság. 

A PREMIER Prémium-line termékcsalád UI órtúke 
alaphelyzelben 1,0 W10K. A minósitetten passzív 
házakhoz is felhasználható Prémium Thermo-line 
protilak által az UI érték akár 0,8 W1m 2 K alá Is mehet. 

hárem gumitömités ás a három réteg ű  TPS üvegezés 
iSeális kombinációja akár 48 dBel csökkenti a kivtilról 
érkez ő  Zajt. 

Plastie 

INNOVATIV PERSPEKTIVA 	 - 

A hal légkamrás, közép tömítéses PREMIER Prémium-line nyílászáró a m űanyag 
ablakok legújabb generációja, melyben a kifinomult h ő - és hangszigetel ő  
technológia 88 mm-es beépítési mélységgel és keskeny ablakprofilokkal párosul. 

Jobb hőszigetelés vagy jobb hangszigetelés? Tetszet ősebb 
design vagy gazdaságosabb nyílászáró? Lehet-e mindezt 

egy nyílászáróban, kompromisszumok nélkül? A válasz a 
kérdésre a PREMIER Prémium-line termékcsalád, mely az 

álmok valóra válásában teljes szabadságot garantál. 
A PREMIER Prémium-line nyílászárók alapanyaga 

Kömmerling hat légkamrás, 88 mm beépítési mélység ű . 
1,0 WIM 2 K hőátbocsátású profilrendszer. A keskeny 

ablakprofilok maximalizálják a beáradó tény és napenergia 
mennyiségét. Ablakfalak padlótól a mennyezetig - 

tolóablakok egészen 2,5 méterig. Magas min ő ség ű  és 

attraktív, faerezetes vagy minta nélküli színek. alumínium 
héj egyéni színválasztékban. 

A PREMIER Prémium-line nyílászárók a MACO MULTI-
MATIC több ponton záródó. hibásm űködletés-gátlóval 

ellátott biztonsági vasalatokkal ős a biztonsági kilinccsel 
felszerelten nagy mértékben megnehezítik a ....... 

betörők dolgát. 

A PREMIER Prémium-line ablakcsalád a Guardian 

ClimaGuard Premium bevonatos üveggel készül 
kótróteg ű  vagy háromréteg ű  TPS üvegezéssel. 
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