premium HX 80
Plastová okna
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Kvalita, která přesvědčí …

Einbauen. Wohlfühlen.

premium HX 80
Nejlepší okno z nabídky

Bezpečnost · Sklo · design
Okno je víc než pouze stavební prvek.Chrání vše, co je pro Vás
cenné, chrání Vás před vším, od nepohody až po vloupání.

Forma a design až do
nejmenšího detailu …

Zábrana chybné manipulace umožňuje pohodlné
ovládání okna

Teplo · Úspory · Komfort
Ať máte jakýkoliv požadavek na okno,
premium HX 80 vám umožní vše splnit.

Vývoj · Technika · Konstrukce
Na úrovni doby - když jde o vysoce kvaliﬁkovanou okenní
techniku, tu zcela naplňuje stavební hloubka 80 mm.
…. až po kliku

Optimální 7mi komorová
konstrukce.

Solidní a kompaktní – to je HX 80, jako žádný jiný.

… dokonalost s bezpečností

Úspora tepelné energie
Izolační dvojsklo
magic
Ug=1,1 W/m2K
Kování
designo
Velkorysý úhel otevření - hladce
a pohodlně až do úhlu 100 stupňů
Integrovaná zábrana chybné
manipulace včetně zabezpečení
proti svěšování křídla
Vyšší prostup světla díky
užší geometrii proﬁlů

Součinitel prostupu
tepla proﬁlem:
Uf=1,2 W/m2K

3 úrovně těsnění
v moderní šedé barvě

Stavební hloubka 80 mm
se 7mi komorami

premium HX 80
Maximálně funkční design a pokrok v inovaci
Vlajková loď
premium HX 80
s izolačním dvojsklem
magic splňuje
nejvyšší požadavky na
úsporu energií.

Izolační sklo

je technicky nadčasová.
magic je standartní výbavou

Na Vaše přání dodáme plně skryté kování
designo.
Vaše oči nezaznamenají viditelné našroubované díly
nebo krytky pantů.
Vzhled, design, funkčnost, užitná hodnota – to vše je
obsaženo v
premium HX 80.

designo skryté
kování s vyšším komfortem
ovládání, funkčností
a jedinečným designem.

Made in

… Optimální zateplení šetří
drahou energii

premium H 380
Na bázi

premium HX 80 vznikl přidáním

vnějšího hliníkového obkladu systém H 380.
Tato povětrnostně nejodolnější
konstrukce se dodává ve všech možných
barevných variacích, samozřejmě i v eloxáži.
Trvalé řešení pro barevná okna
Stavební hloubka 87 mm
se 7mi komorami
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