Stále nové nápady.

PremiDoor 76

Systém zdvižno-posuvných dverí

n Bezbariérové prahy realizované

v súlade s normou.

n Veľké stavebné výšky a plochy skla.
n Vysoký dopad svetla a solárne

zisky.

n Komfortná obsluha pri otváraní

a zatváraní.

n Trvalé recyklovateľné systémové

riešenie z plastových bezolovnatých
profilov priaznivých pre životné
prostredie.

VIAC SVETLA
VIAC KOMFORTU
LEPŠÍ VÝHĽAD
Splňte si svoj sen o svetlých obytných priestoroch zaliatych slnkom: s inovatívnym systémom
zdvižno-posuvných dverí PremiDoor 76. Či už zelenú záhradu alebo urbanistickú skyline s PremiDoor 76 včleníte vďaka veľkorysým skleneným plochám vonkajší svet do Vášho životného
priestoru. Moderný bezbariérový systém presviedča maximálnym komfortom obsluhy a vysokou
tepelnou izoláciou. Novostavba alebo renovácia: PremiDoor 76 Vám ponúka perfektné riešenie.
Túto novú voľnosť si vezmite do svojho domova.

Vždy tá najlepšia voľba
Požadujete najvyššie výkony pri tepelnej a zvukovej izolácii a v ochrane proti vlámaniu? Potom
je PremiDoor 76 pre Vás to správne rozhodnutie. Dostanete zdvižno-posuvný systém v klasickom
prevedení alebo ako architektonickú variantu PremiDoor 76 lux pre ešte viac svetla. Tu môže byť
vďaka inteligentnej konštrukcii okenný profil zredukovaný, čo umožňuje extrémne úzke pohľadové
šírky a tým ešte väčšie sklené plochy ako aj vyššie solárne zisky.

PremiDoor 76

PremiDoor 76 lux
Maximálna stavebná výška 2,60 m
Možnosti zasklenia až do 50 mm
Optimálna tepelná izolácia
Uf = 1,4 W/(m²K) v štandarde
Ochrana proti vlámaniu až RC2

Veľkolepý. Aj vo svojom stvárnení

Bezbariérový prah
Podstatne viac svetla vďaka
redukovanému profilu krídla

Uskutočnite všetky svoje architektonické predstavy. PremiDoor 76 Vás nenadchne iba
svojím elegantným designom a veľkými plochami skla ale aj veľkým spektrom farieb
a materiálov: od klasickej bielej cez vysokohodnotné riešenia s fóliami až po prémiovú
výbavu ako proCoverTec a AluClip.

proCoverTec

AluClip

Polomatný vzhľad, ľahko štrukturované
na dotyk, odolné voči UV a IR,
odpudzujúce nečistoty – inovatívna
povrchová technológia s perfektnou
kombináciou ochrany a farby.

Ľahké na údržbu, odolné, elegantné
a hospodárne – toto sú jeho výhody
z kombinácie plastového profilu s
hliníkovou krytkou. Dodatočne sa
ponúkajú bezhraničné možnosti
stvárnenia výberu farieb.

Spôsoby otvárania PremiDoor 76 a PremiDoor 76 lux:

Schema A, ľavé
1 zdvižno-posuvné krídlo,
1 pevné zasklenie

Schema K
2 zdvižno-posuvné krídla,
1 pevné zasklenie

Schema C
2 zdvižno-posuvné krídla,
2 pevné zasklenia
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