Godkända ljud isolerade fönster av Trafikverket

+ Värmeisolerande
+ Flexibel
+ Solid
+ Innovativ
+ Designorienterad
+ RAL-testad

S 8000

Fönster och dörrar

FÖRDELAR
Tvärgående V typ svetsning
Tvärgående V typ svetsning säkerställer fönstrets stabilitet
och hållfasthet samt stärker tätningen mellan tvärsnittet
och ram anslutningen.

Genomborrade packningar
Packningar säkerställer fönstrets tätning. Med tiden slits de ut
och fönstret förlorar sin tätning. Genomborrade tätningar
kan bytas mycket lätt och enkelt.

Färgad profil
Färgade fönster och dörrar är tillverkade av färgade GEALAN
ACRYL COLOR eller laminerade profiler täckta med film som
imiterar trämönster. 2 mm tjocka förzinkat stål profiler
används för armering som skyddar fönstret mot deformationer beroende på temperatursvängningar.

Fönster och dörrar S 8000
Fönster är en viktig del av varje byggnadskonstruktion och byggnadsarkitektur.
De måste vara snygga och dessutom varma,
täta, slitstarka, lättskötta och hållbara. Därför
måste fönsterkonstruktions delar vara av
hög kvalitet och korrekt anslutna samt
kompatibla med varandra.
„Pietų Megrame” plastfönster är tillverkade av
GEALAN S 8000 6 kamrar, 74 mm bredd profil,

Hoppe Atlanta Secustik handtag
Hoppe Atlanta Secustic fönsterhandtag har inbyggt skydd
mot handtags vridning från utsidan. Detta stärker fönstrets
säkerhet.

U-värde från 1.0, innehåller isolerruta bestående av 2 eller t.o.m. 3 planglasskivor och har
mycket goda värme- och ljudisolerings egenskaper. Varma, snygga och slitstarka „Pietų
Megrame, Har en lång och underhållsfri livslängt.

G-U UNI-JET byglar
G-U „UNI-JET“ öppnings och vändnings byglar och stål täckta
stängnings och vändnings plattor skyddar fönstret i det
mest utsatta delen - den nedre delen av fönsterbåge.

Din „Pietų Megrame” partner
hjälper dig gärna med råd::

Balkong dörrtröskel skydd
Monterad på balkong dörrtröskel aluminiumhölje skyddar
packningen och tröskel profil mot utslitning.

Balkong dörrstopp och handtag
Balkong dörrstopp tillåter tillförlitlig hålla dörrbladet när
man går i balkongen. Dörrarna öppnas lätt och stängs med
ett handtag monterat på utsidan.
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