A minőségi kapcsolat
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A PREMIER Trend-line ablakcsalád válasz mindazoknak, akik
egy felsőbb kategóriás rendszer műszaki ínyencségei után
kutatnak, s ezt egy elérhető áron kínált nyílászáróban szeretnék megtalálni.

Szín és forma
A PREMIER Ablakrendszerek „kortalan” megjelenését a
gondosan válogatott és rendszerbe integrált, széles tartományban rendelkezésre álló VEKA profiltípusok, valamint
az egyedileg választott, több mint 50 különféle laminált
fólia színvilága erősíti. Az opcionálisan választható, s utólag
felhelyezhető, porszórt alumíniumborítás, valamint a PVC
profilok felületének – saját technológiában megvalósuló –
RAL színfestése a PREMIER termékek egyedi minőségéhez
egy egyedi megjelenést is társít.
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A masszív, 70 mm-es beépítésű profilmélység, az alacsony
tok és szárny keretmagasság kivételesen nagy bevilágító
felületet eredményez. Az épületbe beáramló rengeteg fény
növeli a komfortérzetet, jobb lesz a kedvünk tőle, s kevesebb
a fűtésszámlánk.
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Nagyvonalú üvegfelületek

Statika

Az öt légkamra, s a behelyezhető harmadik gumitömítés nem csak jobb hőszigetelést, makulátlan
lég-és vízzárást eredményez, de jelentősen csökkenti
az épületbe kívülről bejutó zaj szintjét is.
A résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, emelt fokozatú biztonsági vasalattal ellátott nyílászárók alapfelszereltsége a Secustik biztonsági ablakkilincs, amelyek együttesen nem csak a kényelmes működtetést
garantálják, de gondoskodnak legfontosabb értékeink (családunk és otthonunk) kiemelt védelméről is.
A 70 mm-es beépítési mélység
lehetővé teszi a legjobb inerciájú horganyzott acélmerevítés
alkalmazását, amely példátlan
statikai tulajdonságokat kölcsönöz az egyébként is mas�szív ablakrendszernek.

• Legmagasabb besorolású, „RAL-A” kategóriás 		
német VEKA profilrendszer
• Három sorban körbefutó, valódi EPDM gumitömítés
• Átlagon felüli hő-és zajszigetelés, kiváló lég-és 		
vízzárás, remek statika
• Tudatos, környezetbarát VEKA-technológia
• Maco, osztrák prémium vasalat, emelt szintű biz-		
tonsági fokozottal
• Széria Secustik biztonsági ablakfélkilincs

A PREMIER Trend-line igazi minőségi kapcsolatot teremt a termék és használója között, amely nem csak megjelenésével, de funkcionalitásával is emeli az otthon értékét és formálja használója értékrendjét! A kategóriájában is a legjobbak között számon
tartott középtömítéses rendszer átlagon felüli hő-és hangszigetelő képességei, kimagasló lég-és vízzárási tulajdonságai, példátlan statikai jellemzői magasan a konkurensek fölé emelik a Trend-line nyílászárókat a nemzetközi „5 légkamrás” mezőnyben.
A PREMIER Trend-line ablakok stabilitását és biztonságos működését a kategóriájában legmagasabb besorolással bíró (RAL-A), s
a legmagasabb épületszerkezeti elvárásoknak is megfelelő VEKA
profilrendszer garantálja. Ahogy valamennyi VEKA profilból készített termék, úgy a PREMIER Trend-line nyílászárók esetében is
egyedülálló sajátosság a piaci átlagtól jelentősen eltérő (20-25
%-val erősebb) sarokszilárdság, amelynek pozitív hozadéka az
élethosszig tartó megbízhatóság, s gondmentes működés.
A PREMIER Trend-line ablakokba épített, 3 sorban körbefutó
EPDM gumitömítés nemcsak a jobb hanggátlásért (Rw=min. +2
dB), s magasabb szintű hőszigetelésért (Uw=min. +0,1 W/m2K)
szavatol, hanem a kimagasló időjárás-állóságának köszönhetően

• Magyarországon egyedülálló TPS technológia
• Guardian ClimaGuard Prémium bevonatos,
3 rétegű hőszigetelt üvegrendszer
• Uf=1,2 W/m2K / Ug=0,6 W/m2K / Uw=akár 0,90 W/		
m2K (DIN EN 10077-1 szerint)

garantálja azt is, hogy ablakai akár 20 év elteltével is ugyanolyan
jól zárnak és szigetelnek majd, mint a vásárlás napján.
Az átlagon felüli külső PVC falvastagság, a minden tartományban
egyaránt alkalmazott erős, horganyzott acélmerevítések példátlan
statikai tulajdonságokat, s kiemelkedő alaktartást biztosítanak a
PREMIER Trend-line nyílászáróknak azok teljes élettartamára.
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.

