ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ

Με το Euro Design 70

Απλά περισσότερη
χαρά για ζωή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Περισσότερη λιακάδα

Η σειρά Euro design 70 είναι προφίλ παραθύρων που ταιριάζουν σε ένα σφιχτό
προϋπολογισμό και επιτέπουν ακόμη περισσότερο φως. Σχεδιασμένα με
ιδιαιτέρως λεπτά προφίλ όψης, αφήνουν περισσότερο χώρο για υάλωση. Χαρείτε
όμορφη θέα, μιας και η λιακάδα δε βελτιώνει μόνο την υγεία, αλλά παράλληλα
μας ανεβάζει τη διάθεση. Το Euro Design 70 κάνει την εσωτερική διακόσμηση
μια ευχαρίστηση. Η ευρεία γκάμα χρωμάτων και design επιτρέπει μεγάλο πεδίο
δημιουργικότητας. Τα προσωποποιημένα παράθυρα προσθέτουν την τελευταία
πινελιά στην τελική όψη της κατοικίας σας. Έτσι, θα είστε πάντα ευδιάθετοι που
θα επιστρέφετε στο σπίτι σας, οπουδήποτε και αν είστε.

Περισσότερη λιακάδα, καλύτερη υγεία
- Συμβάλει στην καταπολέμηση της χειμερινής κατάθλιψης
- Οδηγεί στην απελευθέρωση της ενδορφίνης (ορμόνη ευτυχίας)
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και δυναμώνει τα οστά
- Μειώνει την αρτηριακή πίεση
- Τονώνει την αναπνοή και τον μεταβολισμό
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ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Περισσότερες δυνατότητες

Το KALEIDO COLOR* σας δίνει πολλές δυνατότητες για να δημιουργήσετε το δικό σας ύφος.
Οποισδήποτε μοντέρνος τόνος μπορεί να εφαρμοστεί, είτε με επικάλυψη βαφής, είτε με
επικάλυψη φίλμ ή καπάκι αλουμινίου, ώστε να δημιουργήσετε το δικό σας ονειρεμένο σχέδιο.
Επιλέξτε μέσα από μια συλλογή δομημένων τελειωμάτων, γυαλιστερής ή ματ όψης. Άφθονη
έμπνευση για να φωτίσετε την κατοικία σας.

Σε εξαιρετικά σχήματα
Το Euro Design 70 διατίθεται σε μεγάλη
ποικιλία κατασκευών, με καμπύλες, γωνίες ή
ακόμη και με καϊτια στα φύλλα. Τα προφίλ
των παραθύρων σας συμβάλλουν τα μέγιστα
στην όψη.
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* Φάσμα χρωμάτων σε KALEIDO βαφή, KALEIDO φίλμ και KALEIDO καπάκι αλουμινίου

Μεγάλος αριθμός κατασκευών
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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Μεγαλύτερη οικονομία

Τo 70 mm κατασκευαστικό βάθος με διπλή στεγάνωση λαστίχου, κρατούν την
οικία σας ζεστή και άνετη, ακόμη και όταν έξω βρέχει ή χιονίζει. Έτσι το κόστος
θέρμανσης παραμένει ελεγχόμενο.

EURO DESIGN 70

+15 %

περισσότερο
φως

HDF
Συμβατικό παράθυρο

HDF επιφάνεια για
καλύτερο φινίρισμα
και εύκολο
καθαρισμό και
συντήρηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικό
Υάλωση μέχρι και 41 χιλ
πάχος

Βελτιωμένη
θερμομόνωση έως
1,3 W/m²K για
πραγματικά άνετο
περιβάλλον

Λεπτά φύλλα
επιτρέπουν
περισσότερο φως

RAU-PVC, φόρμουλα
χωρίς κάδμιο και
μόλυβδο
70 mm
Κατασκευαστικό βάθος
41 mm
Μέγιστο πάχος υάλωσης
Θερμομόνωση
Uw τιμές έως 1.3 W/m2K
Αντίσταση φορτίου ανέμου έως την κλάση C5/B5
κατά DIN EN 12210
Υδατοστεγανότητα
έως την κλάση E900
κατά DIN EN 12208
Αεροδιαπερατότητα
Κλάση 4 κατά DIN EN
12207
Ηχομόνωση
έως Rw = 44 dB

Δύο επιπέδων
λάστιχα
περιφερειακής
στεγάνωσης

70 χιλ κατασκευαστικό
βάθος, ιδανικό για
ανακαινίσεις
παλαιοτέρων κτιρίων
5

44 dB λιγότερος θόρυβος
για ησυχία και ηρεμία

ΤΕΛΕΙΑ ΜΟΝΩΣΗ

Βέλτιστη ηχομόνωση

Με το σύστημα Euro Design 70 μπορείτε πραγματικά να ανεβάσετε την ένταση
ή να τη μειώσετε εντελώς. Αισθανθείτε άνετα, είτε ο ήχος βρίσκεται εντός,
είτε εκτός οικίας. Τα παράθυρά σας αφήνουν να περάσει άπλετο φως, αλλά
σχεδόν καθόλου θόρυβος. Επιπλέον μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς
στις ανάγκες σας, βάσει του τόπου διαμονής σας και του βαθμού ηχορύπανσης.
Τα παράθυρα Euro design 70, με μείωση θορύβου έως 44 db, αποτελούν την
ιδανική λύση ακόμη και για κατοικίες σε πολυσύχναστους κεντρικούς δρόμους
με κίνηση 30.000 οχημάτων την ημέρα.
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ΑΠΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Για πρόσθετη ασφάλεια

Αισθανθείτε σώοι και ασφαλείς στο σπίτι σας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας,
τα παράθυρα με προφίλ Euro Design 70 σε κρατούν ασφαλή. Αυτά τα προφίλ
διατίθενται σε διάφορες κλάσεις αντιδιαρρηκτικότητας για να καλύψουν τη δική σας
περίπτωση. Ειδικοί μηχανισμοί κλειδώματος, μαζί με επιπλέον μηχανισμούς ασφαλείας
σημαίνουν, ότι το επίπεδο αντιδιάρρηξης σε κάθε παράθυρο Euro Design 70 μπορεί
να ρυθμιστεί ξεχωριστά.

Αντιδιαρρηκτικότητα
με τις δικές σας
προδιαγραφές

Απλά
το δικό
μου
ρο
παράθυ

Euro Design 70
Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:
-	Μέγιστο προσπίπτον φως
-	Τεράστια γκάμα χρωμάτων και κατασκευών
- Εξαιρετική αντιδιαρρηκτική προστασία
- Τέλεια ηχομόνωση και θερμομόνωση

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για το σύστημα Euro Design 70
παραμένουμε στη διάθεσή σας
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