KBE
System_70mm
NATURA
greenline
macht
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Beste
für
Ihr Zuhause!
Okna w zgodzie z naturą!
Kunststoff-Fenster
bleifrei

SYSTEMY OKIENNE

– okna niecodzienne, harmonijne, różnorodne

Przy wyborze okien nie można godzić się na kompromisy.
Trzeba znaleźć rozwiązania, które natychmiast zagwarantują wysoki komfort życia.

Das Plus an zeitgemäßer
Lebensqualität

f sollten Sie
der eigenen vier Wände erst wirklich aus. U
Daher
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gerade bei der Wahl Ihrer Fenster keine Kompromisse einge-

W/(m²auf ein Plus an
hen und nach Lösungen suchen, die mit Blick
zeitgemäßer Lebensqualität entwickelt wurden.
Fenster aus dem KBE System_70mm sind ganzheitlich nach
neuestem Stand der Technologie konzipiert. Sie bieten einen
Vorsprung bei den wichtigsten Anforderungen, die anspruchsvolle Bauherren heute an ein Fenster stellen.

Fenster des KBE System_70mm helfe
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zeitgemäße und besonders harmonisc

Wyprofilowany, gładki wrąb ułatwiający
Holzdekorundi Farbvarianten
utrzymanie
czystości
odprowadzanie geben I
ewentualnie
bei dernagromadzonej
individuellen wody.
Gestaltung.
Możliwość stosowania pakietów szybowych o grubości od 4 do 52 mm.
Nowoczesna linia optyczna.
Profile występują w szerokiej palecie kolorów - powlekane jedno- lub dwustronnie okleiną o strukturze drewna lub o
strukturze uniwersalnej z fakturą gładką
lub wytłaczaną.

Izolacja akustyczna 		

Ochrona przed włamaniami

SYSTEMY OKIENNE

5-Kammer-Anschlagdichtungssystem
mit 70mm Bautiefe

Zmiany techniczne zastrzeżone! Numer zamówienia 61003197

Behaglichkeit, Sicherheit und Wohnkomfort machen den Wert

Wysoka izolacja termiczna i akustyczna
dzięki wielokomorowej konstrukcji profili.

Profine Polska

Wykonane w technologii bezołowiowej greenline 5-komorowe profile o 70 mm szerokości zabudowy spełniają największe
wymagania klientów.

Brak przeciągów		

Izolacja cieplna
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