bluEvolution: 73

Uw=0,80
W/(m2K)

* Ug 0,5 W/(m 2K)
Ψ = 0,030 W/(m2K)

Brügmann bluEvolution:
73 CLASSIC

Brügmann bluEvolution:
73 CLASSIC HALF LINE

Brügmann bluEvolution:
73 ROUND LINE

Všetko pre atraktívne a moderné okná
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/// 2 dorazové tesnenia

/// 5-komorový systém a 2 zátkové

///

5-komorový systém a 2 dorazové tesnenia:
Zabezpečte vynikajúcu tepelnú izoláciu a ochranu
/// Výborná ochrana vetra a počasia:
proti hluku.
Zátkové tesnenia zvárané v rohoch

///

/// Maximum stability

M
ax
im
///
al
e

ponúkajú efektívnu ochranu pred
poveternostnými vplyvmi.

Výborná ochrana proti poveternostným
vplyvom:
/// Maximálna stabilita:
Dorazové tesnenia zvárané Veľké
v rohoch
ponúkajú
oceľové
výstuže zaručujú spoľahlivú
funkčnosť
a
dlhú
životnosť.
efektívnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

/// Maximálna stabilita:
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tesnenia: Zabezpečte vynikajúcu
tepelnú izoláciu a ochranu proti zvuku.

/// Riešenia odolné voči budúcnosti:
Okenný systém Brügmann bluEvolution 73

Veľké oceľové výstuže zaručujú
spoľahlivú
umožňuje
modernéfunkčnosť
riešenia preaatraktívny
dizajn okien a dverí.
dlhú životnosť.

/// Riešenia budúcnosti:

/// Obzvlášť ľahko čistiteľné a
odolné voči poveternostným

Okenný systém Brügmann bluEvolution
73 umožňuje
vplyvom:
moderné riešenia pre atraktívny
okien a dverí.
Vďaka dizajn
vysoko kvalitnému
PVC
so stlačenou povrchovou
štruktúrou.

/// Obzvlášť ľahko čistiteľné a odolné voči

poveternostným vplyvom: /// Mnoho farebných variácií:
Vďaka vysoko kvalitnému PVC
so stlačenou
Vysokokvalitné
fólie ponúkajú široký výber
farieb. K dispozícii v mnohých
povrchovou štruktúrou.
štandardných farbách a dekoroch. Vlastné
farby RAL sú k dispozícii aj na požiadanie.

/// Vysoko lesklý povrch

/// Mnoho farebných variácií:
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/// Oblasti
Vysokokvalitné fólie ponúkajú
široký použitia:
výber farieb. K
Bočné
a
spodné
zavesené
okná, sklápacie
dispozícii v mnohých štandardných farbách
a dekoroch.
a otáčacie okná, vstupné dvere, otváravé
Vlastné farby RAL sú k dispozícii aj na požiadanie.
alebo sklopné okná a posuvné dvere

/// Oblasti použitia:

/// Technické dáta:
až do sklápacie
Uw = 0,80 Wa/otváravé
(m²K) v závislosti od
Bočné a spodné zavesené okná,
zasklenia.
okná, vstupné dvere, posuvné dvere
Ochrana proti hluku až do 46 dB Trieda
odolnosti proti vlámaniu RC 2
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/// AluClip

Technické dáta:
až do Uw = 0,80 W / (m²K) v závislosti od zasklenia.
Ochrana proti hluku až do 46 dB Trieda odolnosti proti
vlámaniu RC 2
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///

Hliníkové opláštenie:
Moderný hliníkový vzhľad okenných profilov.

///

Hliníkové opláštenie:
Moderný hliníkový vzhľad dekoračných
okenných vzorov.
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/// Optimálna ochrana proti
poveternostným vplyvom:
Extrémne odolná voči vonkajším
vplyvom a vplyvom počasia vďaka
závesnému oplášteniu.

