ПОВЕЌЕ СТАКЛО – ПОВЕЌЕ СВЕТЛИНА
Со Еуро Дизајн 70 (Euro-Design 70)

Едноставно повеќе
радост во животот

ПОГОЛЕМА СТАКЛЕНА ПОВРШИНА
Повеќе сонце

Еуро Дизајн 70 (Euro-Design 70) се економични прозорски профили, кои
обезбедуваат дополнителна светлина. Благодарение на нивниот особено тенок
дизајн, се отвара повеќе простор за стакло. Одличен поглед, бидејќи сонцето, не
само што дава важен придонес за здравјето, туку и го подобрува расположението.
Исто така, Еуро Дизајн 70 (Euro-Design 70) овозможува неограничено уредување на
домот. Со големиот избор на бои и форми, нема речиси никакви ограничувања за
индивидуалната креативност. Заокружете го изгледот на домот со индивидуални
прозорци и радувајте се секокогаш кога се враќате дома.
Каде и да сте.

Повеќе сончева светлина за Вашето здравје
- Добро против „зимското сивило“
- Доведува до ослободување на хормони за среќа
- Може да го зајакне имунолошкиот систем и коските
- Го намалува крвниот притисок
- Активира метаболизам и дишење
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РАЗНОВИДНИ БОИ И ФОРМИ
Повеќе можности

Со КАЛЕИДО КОЛОР* може да си ги исполните сите желби за дизајн. Без оглед дали се
лакирани, каширани или со алуминиумски капак – актуелните бои во тренд, даваат краетивен
изглед. Достапни се бои со текстура, сјајни или мат. Инспирирајте се и овозможете му на
Вашиот дом да блесне во сосема нова светлина.

220
бои

Во одлична форма
Кога станува збор за различните форми,
Еуро Дизајн 70 (Euro-Design 70) нуди многу
можности. Кружни, закосени или со пречка –
со овие прозорски профили се создаваат
импресивни погледи.

*Палета на бои КАЛЕИДО ПЕИНТ, КАЛЕИДО ФОИЛ, КАЛЕИДО КАВЕР.

Безброј форми
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МАЛА ЗАГУБА НА ЕНЕРГИЈА
Повеќе заштеда

Благодарение на длабочината на вградување од 70 mm и двете заптивки, Вашиот
дом останува прекрасно топол. Дури и кога надвор има невреме и врне снег.
Сметката за греење ќе остане ниска.

EURO-DESIGN 70

+15 %

повеќе светлина

HDF
обичен прозорец

ХДФ-површина за
неспоредлив сјај и
удобна нега

Технички податоци
Материјал

Дебелина на стакло до 41 mm
Оптимизирана
топлинска
изолација до
1,3 W/m²K за
голема удобност
на живеењето

Тенко крило,
за влез на повеќе
светлина

РАУ-ПВЦ, формулиран
без кадмиум и олово
Длабочина на вградување 70 mm
Максимална дебелина на 41 mm
окно
Топлинска изолација
Uw-вредност до 1,3 W/m2K
Отпорност на ветар
до класа C5/B5 според
DIN EN 12210
Отпорност на пороен
до класа E900 според DIN
дожд
EN 12208
Пропустливост на воздух класа 4 според DIN EN
12207
Отпорност на бучава
до Rw = 44 dB
Заштита од провала
до класа на отпорRC 2

Две периферни
нивоа на
заптивање

Длабочина на
вградување од 70 mm,
совршена за реновирање
на старите градби
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44 dB помала бучава
за пријатна тишина

ИЗВОНРЕДНА ИЗОЛАЦИЈА
Оптимална звучна изолација

Еуро Дизајн 70 (Euro-Design 70) прозорците овозможуваат влез на многу светлина
во домот, но истовремено заштитуваат од бучавата која доаѓа однадвор. Тие може
индивидуално да бидат прилагодени на вашите потреби, во зависност од тоа каде
живеете или колку е високо нивото на бучава. Дури и за станови кои се наоѓаат
покрај прометни улици Еуро Дизајн 70 прозорците се одлично решение со звучна
изолација од 44 dB.
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ЕДНОСТАВНО ПОГОЛЕМА ОТПОРНОСТ
Оптимална звучна изолација

Чувствувајте се безбедни и сигурни. Еуро Дизајн 70 прозорците се стабилна основа.
Профилите ги има со различна класа на отпор од провала, во зависност од барањата
на клиентите.
Специјалните делови за заклучување и другите безбедносни компоненти, гарантираат
дека може да се постави отпор на провала, индивидуално за секој поединечен
прозорец Еуро Дизајн 70.

Заштита од провала
целосно според
Вашите потреби

ој
Токму мец.
пр о зор

Еуро Дизајн 70 (Euro-Design 70)
Предности:
- Максимален влез на светлина
- Огромен избор на бои и форми
- Одлична заштита од провала
- Одлична звучна и топлинска изолација

Се интересирате за Euro-Design 70? Со задоволство ќе Ве посоветуваме!
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