KBE PremiDoor 76
Systém zdvižně-posuvných dveří

KBE PremiDoor 76

Bezbarierové prahy provedeny dle normy.
Vysoké prvky a velké plochy skla.
Velký prostup světla a dodatečné solární zisky.
Komfortní ovládání při otevírání a zavírání
Enviromentálně udržitelné, recyklovatelné systémové řešení
z bezolovnatých profilů, šetrných k životnímu prostředí.

Více světla.
Větší komfort.
Větší výhled.

Vždy ta nejlepší volba.
Rádi byste ty nejvyšší výkony u tepelné a zvukové izolace včetně odolnosti proti vloupání? Pak je pro vás
PremiDoor 76 ta správná volba. Obdržíte zdvižně-posuvné dveře v klasickém provedení, nebo v architektonické
variantě PremiDoor 76 lux pro ještě větší prostup světla. Zde je díky inteligentní konstrukci možné redukovat
křídlo pro dosažení extrémně štíhlých pohledových šířek profilů a tím i ještě větší plochy skla a solárních zisků.

PremiDoor 76

PremiDoor 76 lux
Maximální výška 2,60m
Možnosti zasklení až do 50mm

Splňte si sen o světlých a sluncem prozářených interiérech. S inovativním systémem zdvižně-posuvných dveří
PromiDoor 76. Ať již zelená zahrada, či městská skyline – s PremiDoor 76 vtáhnete díky velkorysému prosklení
vnější svět do vašeho domova. Moderní, bezbariérový systém je přesvědčivý jak díky maximálnímu komfortu
ovládání, tak i vysoké tepelné izolaci. Ať již novostavba, či rekonstrukce: zdvižně-posuvný systém PremiDoor 76
vám nabízí perfektní řešení. Pořiďtě si novou svobodu pro Váš domov.

Optimální tepelná izolace až
1,4 W/(m²K) již ve standardu
Odolnost proti vloupání až RC2
Bezbariérový práh

Velkolepé. I v provedení.

Výrazně více světla díky
redukovanému křídlovému profilu

Uskutečněte všechny vaše architektonické představy. PremiDoor 76 vás nadchne nejen svým elegantním
designem a velkými prosklenými plochami, ale i velkým barevným a materiálovým spektrem: od klasické bílé,
přes kvalitní fóliovaná provedení až k prémiovým řešením proCoverTec a AluClip.
proCoverTec

AluClip

Povrch s hedvábným leskem, lehce

Snadné na údržbu, odolné, elegantní

strukturovaný na dotek, odolný UV a
IR záření a odpuzující špínu. Inovativní
technologie povrchu s perfektní
kombinací ochrany a barvy.

Způsob otevírání pro PremiDoor 76 a PremiDoor 76 Lux:

a hospodárné – to jsou přednosti
kombinace plastového profilu s
hliníkovým opláštěním. Navíc nabízí
bezbřehé možnosti barevného
ztvárnění.
Schema A, levé
1 křídlo, 1 pevné zasklení

Schema K
2 křídla, 1 pevné zasklení

Schema Ca
2 křídla, 2 pevná zasklení

Technické změny vyhrazeny.
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