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A PREMIER NatUr-line fa Os fa-aluminium ablakcsalácl 	 -	 TERMESZETES STILUS
megbizhatO technolOgiâval. kimagaslO szakOrtelemmel. 	 A fllatür-line ablakcsalád nemcsak a termëszettel

A összhangban, hanem az ablakcsalád minden
egyedi mOretben Os kUlOnleges formákban is gyártott kor	 egyes darabja megjelenësben is tOkEletesen bar-
szerü nyIlászOrOk Os tOlikertek.	 rnonizãl.
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OTTHOI A TERMESZET KOZEPEN
A PREMIER Natür-1,ne tlikertek a termèszetet
hozzãk otthonãba, kOzvetlen kapeso/atot teremtve
a kOrnyezettel. KOzel a term&szethez, ugyanakkor
a kOrnyezet viszontagsagaitOl vOdve alakIthatd ki
IakOszoba. ebédid. be/sd kert vagy akar uszoda.

A iiitasmijkodtetes es kiemetescjat!oval ellalolt, hii- -
tonsági vasalat véd a hivattan tâtoatdkkat szernben.
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A nyilaszarOk qarantãltan negtartk téoyuket, UV
allOak, nem vetemednek, nem korrodálOclnak es
oem szinezödnek eta hosszU évek mUitán sem.

A rèsszellOzävet eittott abtakok lehetOvé teszik a lakO-
ter takarekos ikcserOét. valamint segitik megeidzni

-	 a pãratecsapñlist ec penkzkep:'CiiRst
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TERMESZETES OTTHON
A Iakôtérben a PREMIER Natur-line Ia riytaszarok tatványa természees rneIe-
sOget äraszt. A fa-aluminium ablakok a természetes otihon erzet mellelt meg
tokozo(tabb védelmet nyUjtanak az idöjárãs viszontagságaival szemben.

A PREMIER NatCjr-line ablakcsalád tUbbrOtegU, vetemedOs-
és csomOmentes, hossztoldOs nOlküli. kiválO minOsOqü
luc- vagy vbrOsfenyO alapanyagokbOl kOszUl kOtszeresen
körbetutO gumitOmitessel.
A PREMIER fa-aluminium nyilászârOkat kivUlröl boritO alu-
miniumprofil pajzsként vOdi az ablakokat az idOiârás hatãsai
ellen. Az aluminium boritOs mögbtt a fa szabadon szellözhet,
azaz kizárt a korhadás.
Számos szinárnyalatu bevonatokkal a fa szep, termOszetes
erezete emelhetO ki. de szines felületkezelOsre is van lehe-
töseg. A fedOfestOk az ablakkeretet és a tokot szintartO Os

UV-állO rugalmas rOteggel vOdi, amely ugyanakkor páraàt-
eresztö, igy az ablak nem korhadhat.
A PREMIER Natr-line ablakok mar alapkivitelben tartalmazzák
a rOsszellôzöt, a biztonságos vizelvezetést, a hibásmOködtetOs-
gátlóval ellátott biztonsãgi vasalatot Os a PREMIER TPS Ther-
mo hOszigetelO uveget. . ......
A PREMIER NatCir-line ablakcsalád Guardian Clima-
Guard Premium bevonatos uveggel kOszUl. 	 ki	 ______
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