Econoline
Asortyment: Systemy wewnętrzne
Technologia: Systemy wewnętrzne
Data pobrania karty produktu: 2018.06.25

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA
System aluminiowy bez izolacji termicznej, przeznaczony do konstruowania wewnętrznych przegród.
Charakterystyka systemu:
szerokość profili 51 mm (o 6 mm więcej niż standard rozpowszechniony na rynku) daje dużą swobodę
dla projektantów i komfort dla wykonawców.
system pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 3 mm do 38 mm. Szyby są mocowane i uszczelniane
we wrębach skrzydeł przy użyciu listew przyszybowych z kształtowników aluminiowych oraz uszczelek.
system Econoline jest kompatybilny z innymi systemami: wspólne listwy szklące, uszczelki, narożniki i okucia.
w systemie Econoline istnieje wersja profili drzwiowych ze specjalnie wyprofilowanym eurorowkiem okuciowym
służącym do mocowania zaciskowych zawiasów wrębowych.
istnieje możliwość stosowania wewnętrznych żaluzji
Zastosowanie
drzwi oraz segmenty ścian działowych przeznaczone do ogólnego stosowania w budynkach użyteczności publicznej
i przemysłowych (w pomieszczeniach o charakterze biurowym)
istnieje możliwość wbudowania drzwi Econoline w ściany działowe wykonane z segmentów Econoline lub w inne
ściany, o dowolnej konstrukcji, zgodnie z projektem technicznym obiektu
możliwość konstruowania drzwi przesuwnych, wahadłowych, łączenie ścian pod dowolnym kątem, oraz wzmacnianie
już wykonanych, a nawet zamontowanych elementów
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Unikalne kolory

Profile

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Warianty

Funkcjonalność

Spełniamy marzenia! Napisz do nas, jeżeli chcesz inny, indywidualny kolor.

Profile od sprawdzonych dostawców najwyższej jakości gwarantują precyzję wykonania i
wytrzymałość konstrukcji.

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowi cenną pomoc w
dokonaniu właściwego wyboru.

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

Duży wybór wariantów uszczelnienia drzwi oraz kształtu i wysokości progów.

Różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien i drzwi, dostosowana do potrzeb
użytkowników

GWARANCJA
Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego możemy udzielić na nie aż do 10 lat gwarancji*, której towarzyszyć muszą
wskazane przez nas zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje
dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.
Polisa na okna
Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. Wybierając nasze
okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.
* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum
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