Nya generationens PVC- fönster
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HST PREMIUM Lyft skjutdörr
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L
 yft- och skjutteknik ger stabilitet och lätthet
till seriens funktioner.

4

Välj mellan 68 mm eller 24 mm isolerade
trösklar.

2

G
 laslufterna kan vara upp till 6 m breda
och upp till 2,9 m höga. Skjutpartierna kan
tillverkas upp till 13,8 m².

5

Som tillval kan du få inbrottsskyddande
beslag i motståndsklass RC2 och P4 glas.

6

Som tillval kan du få din skjutdörr
motordriven och kopplad till “smart-home”.

3

S
 peciella handtag och draghandtag gör det
lätt att öppna och stänga skjutdörrbladen.

VÄRMEISOLERING

SÄKERHET

KOMFORT OCH
FUNKTIONALITET

DESIGN

HÅLLBARHET

5 kammarsprofil med profildjup
197 mm (båge 85 mm) och profil
höjd 168 mm (sammansatta:
tröskel std + båge)

laminerat glas finns som tillval

Lyft-skjutsystem medför lätt
hantering även vid stora
dörrpartier

Klassisk design

3 mm tjocka galvaniserade
stålförstärkningar

U-värde = 0,91 W/m²K med glas
Ug=0,6 och Warmatec varmkant

beslag i motståndsklass RC2

går att koppla till “smart-home”

Glaslufterna kan vara upp till
6 m breda och upp till
2,9 m höga.

10 års garanti och 10 års
färggaranti

Tätningslister av EPDM gummi
som finns i 3 olika färger

Härdat glas från in- och utsida

Isolerad tröskel 68 mm. Som
tillval låg isolerad tröskel 24mm

Designade dörrhandtag

TILLBEHÖR

GLAS
Vi tillverkar isolerglasen i många olika kombinationer i vår
egen glasfabrik. Allt från personsäkra glas, laminerade
glas med inbrottsskydd till en hel del andra kombinationer
som bidrar till låga u-värden och bra ljustransmission.
Vi använder oss av de flesta välkända glassorterna på
marknaden.

WARMATEC
Varmkant Warmatec är tillverkad av både ädelstål och plast,
som ger en perfekt kombination av förstklassig prestanda
och estetiska egenskaper. Warmatec minimerar risken för
kondens i fönstrets hörn där det är som kallast. Finns för
alla våra produktserier i färgerna svart, brunt och grått.

HANDTAG
KULÖRER
Vi erbjuder ett brett utbud av kulörer. Fråga din
återförsäljare efter färgprover.

Handtag på insidan
och draghandtag
på utsidan

Handtag med lås
på insidan och
draghandtag på utsidan

Handtag med lås
på både insidan
och utsidan.

LÅG ISOLERAD TRÖSKEL
Den låga tröskeln på 24 mm i PVC och aluminium gör det
smidigt att gå ut på balkongen eller terrassen.

*PVC-folien med den utvalda kulören värms på PVC
profilen med en speciell teknik vilket gör färgen mycket slittålig.
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