
Nowości Greenline

Premiline

Dziś już bez najmniejszego problemu możemy zamontować okna sięgające od podłogi do sufitu. Możemy

także zafundować sobie szklane drzwi przesuwne, które są doskonałym rozwiązaniem jako wyjście na taras

czy do ogrodu.

Nowy system Greenline, dostępny już u producentów mar-

ki: Trocal, KBE i Koemmerling to okna produkowane bez do-

datku ołowiu. Są lekkie, ciche i bardzo trwałe. Ich powsta-

nie było możliwe dzięki wyjątkowym rozwiązaniom technicz-

nym. System ten jest wyposażony w szynę ze stali szlachet-

nej, która zapewnia niemal bezgłośną pracę elementów prze-

suwnych. Premiline wyróżnia się dużą stabilnością i szczel-

nością dzięki zastosowaniu wzmacniającej listwy aluminio-

wej umocowanej na całej wysokości skrzydła, służącej jako

dodatkowy uchwyt.

Nic już nie ogranicza naszej fantazji, bo możliwe są reali-

zacje tak dużych przeszkleń jak nigdy dotąd.

Co ważne, także podczas zabudowy i montażu system jest

przyjazny klientom. Ograniczenia drzwi wejściowych czy wą-

skie schody nie są już problemem. 

PremiDoor

System ten pozwala na dowolne aranżacje w zabudowie ogrodów zimowych, tarasów i balkonów. Nasze miesz-

kania jeszcze szerzej otwierają się na zieleń za oknem, a tarasy i balkony stają się integralną częścią domu.

System drzwiowy podnośnoprzesuwny PremiDoor daje różnorodne możliwości zabudowy dużych powierzch-

ni. Wymiary skrzydła drzwiowego do 3 metrów szerokości i 2,5 metra wysokości znajdują zastosowanie w każ-

dym projekcie architektonicznym. Wysokiej jakości wzmocnienia stalowe

zapewniają wyjątkową stabilność.

Znakiem szczególnym PremiDoor jest prawie bezgłośna praca a ter-

micznie izolowany próg spełnia wysokie normy energooszczędności.

System dostępny jest w pełnej palecie kolorów, także w okleinach

drewnopodobnych, u producentów marki Greenline firm: KBE, Trocal i Ko-

emmerling.

Parametry techniczne:

Wysokość skrzydła do 2500 mm

Szerokość skrzydła do 3000 mm

Termicznie izolowany próg, głębokość zabudowy 168 mm. 

Skrzydło 4-komorowe z rozbudowaną komorą wzmocnienia, głębokość

zabudowy 70 mm

Wyjątkowy system zamykający

Optymalne uszczelnienie 

Szklenie do 39 mm grubości szyby zespolonej
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