Profilsystem

®

EuroFutur Classic

den fagre ny

vinduesverden
I dine overvejelser om den bedste løsning for vinduer og døre til netop
din bolig, er det ikke kun udseende og funktion, men også dit fremtidige
forbrug af både tid og penge til vedligeholdelse, som er vigtige og
afgørende detaljer for valget.

Stort + i isoleringsevne,
lyddæmpning og sikkerhed

 Stilrent klassisk design med slanke
profiler

®

Vinduessystemet er allerede i standard

tion fra KÖMMERLING – det komplette

udgaven udrustet med suverænt gode

 Stabil stålforstærket profilkonstruktion
med fremragende statik for et langt
vinduesliv

system for vinduer og døre med en

egenskaber imod varmetab og støjind

indbygningsdybde på 70 eller 120 mm.

trængen. Med specielle lavenergi eller

Vinduerne giver dit hus
karakter – inde som ude
EuroFutur Classic er den nye profilgenera

det højeste niveau.

 Flerkammer-profil med suverænt
god isolering mod varmetab,
Uf -værdi fra = 1,3 W/m² K - langt
bedre end de nye krav i bygningsreglementet

sikrer en lang brugstid uden besværlig

I tillæg til vinduessystemets grundsikker

 Og så er vedligehold kun vask og
smøring af beslag

vedligehold. Gennem etableret system for

hed opnår du optimale mål for indbruds

recycling af produktionsaffald samt genbrug

hæmning alene ved montering af ekstra

af udtjente vinduer er miljøet værnet på

sikkerhedsbeslag og indbrudshæmmende

bedste vis.

ruder.

lydreduktionsruder kan du endda let nå
Vejrbestandige, miljøvenlige højkvalitets
plastprofiler stabiliseret med Calcium/Zink

Et væld af profilkombinationer gør det
muligt at skræddersy den ideelle løsning til
ethvert byggeri  uanset om der er tale om
nybyggeri eller renovering.
Farveudvalg, sprosser, flerfunktionsruder,
vinduer, altanog terrassedøre, hoveddøre,
karnapper, specialkonstruktioner eller
andet tilbehør – spørg efter vore special

profiler af blyfri
hårdPVC stabiliseret
med Calcium/Zink.

Recirkuleringssystem
for genbrug af
hårdPVC

Dansk indsamlings
og genbrugsordning
for hårdPVC

®

EuroFutur Classic
Profilsystem med 70 og
120 mm karmdybde, forsat
eller halvbindig ramme og grå
tætningslister inde og ude
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brochurer.

