A tökéletes egyszerűség
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A PREMIER Comfort-line ablakcsalád mindazoknak szól, akik
a jól bevált konvenciókra és kiszámíthatóságra alapozva építik otthonukat; de ideális választás azok számára is, akiket
döntésükben a praktikum, célszerűség irányít az egyszerű,
de tökéletes megoldások felé. A több évre visszanyúló,
tapasztalati értékek és megbízható műszaki megoldások garantálják a tökéletes választást minden használója számára.

FÉNY ÉS ÁRNYÉK

A PREMIER Ablakrendszerek valamennyi termékében
ötvöződik az esztétikum és funkció, amely egy üzembiztos konstrukció és a kényelem összhangját erősíti. A fény
útját határoló nyílászárók és a hozzájuk társított árnyékoló
rendszerek minden időjárási viszonyok között remekül
szolgálják e két meghatározó jelenség harmonikus érvényesülését.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A PREMIER Ablakrendszerek valamennyi nyílászárója
a VEKA tudatos, környezetvédelmi programjának elhivatott közvetítője. A VEKA PVC profilok 100%-ban
újrahasznosíthatóak, időjárás-állóságukat egy gondosan összeállított ólommentes receptúra biztosítja.

A már alapkivitelben is magas szintű biztonsági és kényelmi funkciókkal felszerelt vasalatrendszer átlagon felüli
védelmet és könnyű működtetést garantál.

A már alapszériában vasalatba épített résszellőző funkció
gondoskodik a szabályozott légcseréről, a TPS rendszerű
távtartók pedig redukálják a páralecsapódás esélyét, így
együttesen rendkívül hatékony védelmet nyújtanak a
penészképződés ellen.
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A PREMIER Ablakrendszerek valamennyi terméke TPS típusú hőszigetelő üveggel készül, amely egy rendkívüli, akár
Uw= 0,95 W/m2K hőátbocsátási érték elérését teszi lehetővé
már a Comfort-line termékcsaládnál is.

• Legmagasabb besorolású, „RAL-A” kategóriás
német profilrendszer
• Környezetbarát, ólommentes profilrendszerek,
tudatos VEKA-technológia
• Maco, osztrák prémium vasalat, emelt szintű
biztonsági fokozattal

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád a maga tökéletes egyszerűségével kiszámíthatóan teljesíti
a távlatok kényelmi és technikai elvárásait. Kiforrott műszaki jellemzői, letisztult vonalvezetése
garantálják használója számára – az évtizedekre előrevetített – csalódás-és problémamentes
működést.   

A PREMIER Comfort-line ablakcsalád olyan egyszerű, de kiváló minőségjegyekkel rendelkezik, melyek remekül illeszkednek
otthona egyéniségéhez, s egyaránt teljesítik a múlt konvencióinak és jelen követelményrendszerének legmagasabb elvárásait is.
A letisztult vonalvezetés, a keskeny látható felületek és tagolt
letörések, valamint a felár nélküli opcióban kínált kontúr
szárnykialakítás egyaránt remekül illeszkednek bármilyen
homlokzati stílushoz.
A PREMIER Comfort-line nyílászárók alapanyaga a kategóriájában legmagasabb (RAL-A) besorolású német VEKA profilrendszer. A rendszer átlagon felüli statikai szilárdságának, valamint kiforrott gyártástechnológiának köszönhetően a belőle

• Széria Secustik biztonsági ablakfélkilincs
• Magyarországon egyedülálló TPS technológia
• Guardian ClimaGuard Prémium bevonatos üvegek
• Akár Uw= 0,95 W/m2K  (DIN EN 10077-1 szerinti)
hőátbocsátási érték

gyártott nyílászárók kiszámítható és megbízható társak lesznek még évtizedek múltan is.
A 70 mm-es beépítési mélység révén egyaránt megoldott a
nyílászárók tartós deformáció mentességéért szavatoló erősített acélidomok behelyezése, valamint egy 3 rétegű, biztonsági
és kivitelezői elvárásokat is egyaránt teljesítő hőszigetelt
üveg befogadása.
A minőség-és komfortérzetet tovább fokozzák, valamint a
nyílászárócserét követő gyakori penészképződést szinte
teljesen megakadályozzák a Magyarországon egyedülálló,
saját PREMIER-TPS rendszerben készülő, termékeinkbe
épített ”Guardian ClimaGuard Prémium” bevonatos hőszigetelő üvegek.

