DOBRZE WIEDZIEĆ,
że efekt 20 lat doświadczeń, które zaowocowały połączeniem wyjątkowych
technologii, dostępny jest na wyciągnięcie ręki - tylko w EUROCOLOR
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POZNAJ DRZWI
GENEO® I SYNEGO
3 i 5 punktów bezpieczeństwa

+ zabezpieczenie domu i ochrona drzwi przed szkodliwym działaniem słońca i temperatury

Materiał HPL

+ zastosowany w płytach zewnętrznych materiał, zabezpieczający drzwi przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych
+ zabezpieczenie drzwi przed wysoką temperaturą, nawet do 75oC

Kształtowniki stalowe

+ wyjątkowa trwałość konstrukcji dzięki zastosowaniu specjalnych kształtowników stalowych
i zgrzewalnych łączników naroży

Materiał RAU-FIPRO®

+ unikalny materiał, wzbogacony o włókno szklane, zapewniający o 50% większą odporność profilu
na zmiany temperatur w stosunku do klasycznego PVC (rozwiązanie dla GENEO®)

Materiał RAU-PVC

+ konstrukcja na bazie sprawdzonego profilu o znakomitych parametrach, zgodnego z trendami
współczesnego budownictwa (rozwiązanie dla SYNEGO)

Wytrzymałe zawiasy

+ wysoka nośność i szerokie możliwości regulacji - doskonałe rozwiązanie do dużych i ciężkich gabarytów

Dodatkowa płaszczyzna
w ramie ościeżnicy

+ dodatkowa płaszczyzna w ramie ościeżnicy, zaprojektowana z myślą o stabilnym montażu i prawidłowym
osadzeniu drzwi (dostępna tylko w linii produktów GENEO®)

System wzmocnionych komór IVS

+ doskonała sztywność profili oraz pewny montaż elementów okuciowych drzwi GENEO®

Opatentowany kształt uszczelek

+ jedyne rozwiązanie na rynku zmniejszające siły potrzebne do otwierania i zamykania drzwi

Automatyczne zasuwnice

+ brak potrzeby pamiętania o zamknięciu drzwi - zaryglują się same, bez użycia klucza

Niski próg

+ brak przeszkód przy wejściu, dzięki zastosowaniu niskich i ciepłych progów drzwiowych

Cienki zgrzew

+ estetyczne wykończenie naroży drzwi

HDF

+ zachwycająco wysoki połysk oraz niezwykle gładka powierzchnia

Ramka INOX z funkcją NO FINGER

+ zabezpieczenie ramki przeszklenia przed śladami palców

Ponadczasowe wzornictwo

+ bogaty wybór modeli paneli drzwiowych, dostosowany do wszystkich gustów

Funkcjonalny pochwyt

+ pochwyty o klasycznych kształtach, dopasowane indywidualnie do każdego modelu drzwi

Parametr Ud

+ drzwi o bardzo dobrych parametrach cieplnych (mniejszych niż 0,9 W/m2K), zapewniające
dodatkową izolację termiczną

Trzecia uszczelka MD

+ zwiększona izolacyjność termiczna systemu (dostępna tylko w linii produktów GENEO®)

Przegroda KVS

+ dodatkowa uszczelka umieszczona pod szybą, zapewniająca szczelność termiczną drzwi SYNEGO i GENEO®

Panele drzwiowe

+ znacząca różnica redukcji hałasu w stosunku do tradycyjnych drzwi

Proekologiczna powłoka HPL

+ brak potrzeby korzystania z detergentów podczas czyszczenia drzwi - wystarczy ciepła woda

POCZUJ!
Skontaktuj się z naszymi Salonami EUROCOLOR
www.eurocolor.com.pl
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Mając na uwadze zmiany technologiczne oraz najnowsze rynkowe trendy, informujemy, że przedstawione
na zdjęciach elementy, a także oferta MAX+ mogą ulec dalszemu rozwojowi i zmianom.
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