DAHA GENİŞ PENCERELER - DAHA ÇOK IŞIK
Euro-Design 70 sayesinde

Daha fazla
yaşam sevinci

DAHA GENİŞ PENCERE ALANLARI
Daha çok güneş

Euro-Design 70, daha düşük bütçeler için uygun pencere profilidir ve daha fazla ışık
geçişine olanak sağlar. Özellikle ince tasarımı sayesinde çok daha geniş cam alanına
sahiptir. Hayatınızda fark yaratacak birçok avantajı vardır, evinize giren güneş ışınları sadece
sağlığınıza önemli bir katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda daha pozitif hissetmenizi
sağlar. Ayrıca Euro-Design 70 ile evinizin tasarımını yaparken çok büyük keyif alacaksınız.
Euro-Design 70 geniş renk ve model seçenekleri sayesinde yaratıcılıkta sınır tanımaz.
Evinizin görünümünü eşsiz pencerelerle tamamlayın, böylelikle her nerede olursanız olun eve
dönmeyi dört gözle beklemeye başlayacaksınız.

Sağlığınız için daha fazla güneş ışığı
- “Kış depresyonuna” karşı iyi gelir
- Mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar
- Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendirir
- Kan basıncını düşürür
- Metabolizmanızı hızlandırır ve solunumu artırır
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FARKLI RENKLER VE MODELLER
Daha fazla çeşitlilik

KALEIDO COLOR* ürünleri ile neredeyse tüm tasarım isteklerinizi yerine getirebilirsiniz. İster boyalı / lakeli
olsun, isterse lamine veya alüminyum ön kaplamalı olsun - güncel moda renkler sizi yaratıcı bir tasarım
üretmeye sürükler. Yapısal vernikler ve parlak veya mat optikler mevcuttur. Tüm bu özelliklerden ilham alın
ve evinizin yeni bir ışıkla parlamasına izin verin.

Şekil olarak en iyisi
Euro-Design 70 ürününün çeşitlilik açısından da
sunabileceği pek çok şey vardır. İster yuvarlak,
isterse eğik veya basamaklı yapılar olsun - pencere
profillerinizle etkileyici görüntüler yaratın.

220
Re n k

KALEIDO PAINT- KALEIDO FOIL, KALEIDO COVER renk paleti

Sayısız modeller
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DÜŞÜK ENERJİ KAYBI
Daha fazla tasarruf

Sadece 70 mm yapı derinliği ve iki contası sayesinde dışarıda fırtına ve kar olsa bile eviniz
daima sıcacık olacaktır. Bu sıcak konforun tadına varırken ısınma faturalarınız da sevindirici
derecede düşük kalır.

EURO-DESIGN 70
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daha çok ışık

HDF
FORMEL

Sıradan Pencere

Teknik veriler
Malzeme
Eşsiz bir parlaklık ve
rahat bakım için HDF
yüzeyi

41 mm’ye kadar pencere kalınlığı

Yüksek yaşam konforu için
1,3 W/m2K’ ya kadar
iyileştirilmiş ısı yalıtımı

Daha fazla ışık
geçirimi için daha
ince kanatlar seviyesi

RAU-PVC, kadmiyum ve
kurşun içermez
Yapı Derinliği
70 mm
Maksimum pencere kalınlığı 41 mm
Isı Yalıtımı
3 W/m2K’ ye kadar Uw
değeri
Rüzgar yüküne karşı direnç DIN EN 12210 gereğince
Sınıf C5/B5’ e kadar
Fırtınalı yağmur direnci
DIN EN 12208 gereğince
Sınıf E900’ a kadar
Hava Geçirgenliği
DIN EN 12207 gereğince
Sınıf 4’ e kadar
Ses yalıtımı
Rw = 44 dB’ ye kadar
Hırsızlığa karşı koruma
RC 2 direnç sınıfına kadar

İki tam sarmal
sızdırmazlık

70 mm Yapı derinliği
Eski bina tadilatları için mükemmel
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44 dB daha az gürültü
Konforunuz için

MÜKEMMEL YALITIM
Optimum ses koruması

Euro-Design 70 ile isterseniz çılgınca eğlenebilir ya da sadece dinlenebilirsiniz. İster
içeride gürültü olsun, ister dışarıda - siz rahatınıza bakın. Çünkü pencereleriniz çok fazla
ışık alsa da gürültüye karşı direnci çok yüksektir. Günde 30.000 araçlık yoğun olarak
kullanılan otobanlar üzerinde yerleşik olan dairelerde bile 44 dB‘lik bir ses yalıtım değeri
olan Euro-Design 70 pencereleri sizin için mükemmel çözümdür.
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TEK KELİMEYLE DAHA FAZLA DİRENÇ
Güvenlik için büyük bir artı

Kendinizi güvende ve rahat hissedin. İhtiyaçlara bağlı olarak, profillerin hırsızlığa karşı çeşitli
koruma sınıfları mevcuttur. Özel kilitleme elemanları ve diğer emniyet bileşenleri, her bir
Euro Design 70 penceresini hırsızlığa karşı koruma sağlamak üzere ayrı ayrı ayarlamanızı sağlar.

Tamamen ihtiyaçlarınıza göre
Tasarlanan hırsızlığa karşı koruma
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Euro-Design 70
Sizin için sunduğumuz avantajlar:
- Maksimum ışık geçirimi
- Muhteşem renk ve model yelpazesi
- Mükemmel hırsızlığa karşı koruma
- Muhteşem ses ve ısı Yalıtımı

Euro-Design 70 ürünü ile mi ilgileniyorsunuz? İstediğiniz bilgileri size sunalım.
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