
Prémium-line90

Az individuális 
 értékrend



A Prémium-line 90 hat légkamrás, középtömítéses, illetve már alapesetben egy Ug=0,5 
W/m2K értékű hőszigetelő üveggel ellátott ablakrendszer a mai európai nyílászárógyár-
tásnak olyan individuális szintjét képviseli, amely egyedülálló értékrendet közvetít a 
konkurens produktumok gyártói számára is.

A Prémium-line 90 nyílászárórendszer a PREMIER 

Ablakrendszerek termékpalettájának azon eleme, amely 

megjelenésének, átgondoltságának, valamint belső, 

műszaki-technikai lehetőségeinek köszönhetően nem csupán 

a cégcsoporton belül jeleníti meg a PVC ablakok legfelsőbb 

kategóriáját, hanem a mai műanyag nyílászárógyártás 

európai szintjén is individuális, sajátos értékrendet képvisel.

A Prémium-line 90 termékcsaládban az egyedi műszaki-
technikai sajátosságoknak köszönhetően olyan lehetőségek 
kerülnek érvényesítésre, amelyek használói számára hosszú 
éveken keresztül átlagon felüli gazdaságos működtetést 
biztosítanak.           

A 90 mm-es rendszer műszaki-technikai paraméterei 
szavatolnak az egyedülálló lég-és vízzárásért, valamint a 
rendkívüli hő-és hangszigetelő képességekért.   
 

A Prémium-line 90 nyílászárócsalád 
már szériában tartalmazza mindazon 
egyedi vasalatelemeket, amelyek e- 
gyütt garantálják az ablakok kiemel-
kedő funkcionalitását, s mindemellett 
átlagon felüli biztonságérzetet terem-
tenek.  

A Prémium-line 90 nyílászárók alapanyaga a produktumaival 
szinte egyedülálló értékrendet képviselő német VEKA rendszer, 
amely profiljait a legmagasabb, kizárólag RAL-A kategóriás 
besorolás alapján extrudálja. 

A profilokba helyezhető opcionális szigetelő mag, valamint a 
hagyományos merevítést kiváltó  thermovasak együttesen extrém 
szigetelési értékekhez juttatják a Prémium-line 90-ből készített 
termékeket, mialatt – köszönhetően a tudatos terméktervezésnek 
– megmarad a főkamrákba épített, fokozott inerciájú acél-
szelvények által biztosított rendkívüli statikai tulajdonság.  

A termékekre helyezhető, szintén opcionális külső alu-
míniumborítás elnyűhetetlen tartósságot, exkluzív eleganciát, s 

egyedi megjelenést kölcsönöz a kortalan designnal rendelkező 
ablakrendszernek.

Az emelt biztonsági fokozatú, számos kényelmi funkcióval ellátott 
Maco Multimatic vasalatrendszer, valamint a Secustik biztonsági 
ablakfélkilincs nem csak az ablakok mechanikai védettségét, s 
kényelmes működtetését biztosítják, hanem eredményesen 
tartják távol otthonunktól az illetéktelen betolakodókat.

Az alapvasalatba integrált résszellőző funkció, valamint a 
Guardian ClimaGuard Prémium bevonatos, PREMIER-TPS 
technológiában készülő hőszigetelt üvegek pedig együttesen 
vetnek komoly gátat az ablakcserét követő gyakori penész-
képződésnek. 

• Legmagasabb besorolású, „RAL-A” kategóriás német 
 VEKA profilrendszer

• 3 sorban körbefutó, valódi EPDM gumitömítés 

• Kiváló sarokszilárdság, egyedülálló hő-és hang 
 szigetelés, rendkívüli lég-és vízzárás

• Maco, osztrák prémium vasalat, emelt szintű biztonság, 
 Secustik ablakfélkilincs

• Magyarországon egyedülálló TPS technológia 

• Guardian ClimaGuard Prémium bevonatos, 3 rétegű  
 hőszigetelt üvegrendszer, már alapkivitel esetén Uf=1,0  
 W/m2K/ Ug=0,5 W/m2K/ Uw=akár 0,78 W/m2K faktor 

• Passzív szigetelő mag alkalmazásával Uf= 0,97 W/m2K/  
 Ug=0,5 W/m2K/ Uw=akár 0,77 W/m2K hőszigetelési  
 érték 

• Passzív szigetelő mag és thermovas együttes haszná- 
 lata esetén Uf=0,92 W/m2K/ Ug=0,5 W/m2K/ Uw=akár  
 0,75 W/m2K hőátbocsátási tényező
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PREMIER ALU-DESIGN
A PREMIER PVC ablakrendszerekre utólagosan felhe-
lyezhető külső alumíniumborítás tovább emeli a Pré-
mium-line 90 termékek használati értékét, mivel az így 
felhasznált két különleges alapanyagnak valamennyi 
előnyös tulajdonsága visszaköszön a nyílászárókban.   

PREMIER THERMO-DESIGN
A Prémium-line 90 nyílászárók esetében lehetőség 
van egy opcionális, grafitos szigetelő mag PVC 
profilokba történő behelyezésére, amely által a rendszer 
hőátbocsátási értékei jelentősen javulnak. Továbbá, 
a Prémium-line 82-es rendszerhez hasonlóan, itt is 
hihetetlen módon  fokozható a hőszigetelési faktor 
azáltal, hogy a hagyományos acélszelvények helyére  ún. 
„thermovasak” kerülnek, amelyek alkalmazása együtt 
a szigetelő maggal egyedülálló értékekhez juttatják a 
PREMIER Ablakrendszerek felsőkategóriás termékcsaládját. 
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