Brak kompromisów
przy tworzeniu okien i drzwi

KBE 88 System okien i drzwi

Urzeczywistniaj marzenia
KBE 88 posiada trzy poziomy uszczelek wraz z centralnie umieszczoną

Architekturę przyszłości charakteryzują duże powierzchnie okien zapewniające jasne,

w ramie uszczelką środkową. Zapewnia to bezpieczeństwo przed
zacinającym deszczem i stałą szczelność przed wiatrem. Innowacyjna

przyjazne pomieszczenia mieszkalne i biurowe. Dzięki najwyższej klasy systemowi

uszczelka przylgowa przyczynia się dodatkowo do wysokiej
izolacyjności cieplnej.

okien KBE 88 można idealnie pogodzić bardzo wysokie konstrukcje z nośnością
statyczną.

System okien i drzwi wejściowych klasy
premium o głębokości zabudowy 88 mm
KBE 88 oznacza bezpieczeństwo w przyszłości. KBE 88 odróżnia się znacznie od
innych porównywalnych systemów pod kątem wartości technicznych, takich jak
efektywność energetyczna i izolacja akustyczna. Kto dzisiaj zamontuje system
okienny KBE 88, będzie miał system spełniający wszystkie techniczne wymogi nawet
wiele lat później.
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Zapewniająca wysoką izolacyjność 7komorowa konstrukcja z uszczelką środkową
Elegancki, prosty design o potrójnym
pakiecie szybowym do 56 mm grubości
Okna o wysokości pomieszczenia do 2,5 m
wysokości
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Co wyróżnia KBE 88
Patrząc na okno nie widzimy zastosowanych w nim technologii. Musimy przyjrzeć
się o wiele dokładniej, wręcz bezpośrednio zajrzeć w sam profil okna. Dzięki swoim
wynalazkom, KBE 88 tworzy technologie okien najwyższej klasy: innowacyjna
konstrukcja o wielu komorach, trzy poziomy uszczelek, zoptymalizowana stabilność
i udoskonalające technologie, takie jak ProEnergyTec stanowią jedynie część
zachwycających przykładów innowacji, zastosowanych w nowym systemie.
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Pewna funkcjonalność

Możliwości oszklenia

Możliwie największe rozmiary
wzmocnień stalowych gwarantują
pewną funkcjonalność i możliwość
produkcji okien o wysokości
gelpomieszczenia, jak i skrzydeł drzwi do
wysokości 2,5 m.
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Perfekcyjna konstrukcja
wielokomorowa
Geometria profili została skonstruowana
zgodnie z najnowocześniejszymi metodami
obliczeń, z optymalnymi przebiegami
izotermicznymi. Wynikiem tego są wysokieewartości izolacji cieplnej i akustycznej, jak i
optymalna stabilność profili.

Profesjonalny montaż

Głęboka przylga szyby umożliwia
zastosowanie potrójnego oszklenia,
specjalnych szyb funkcyjnych lub paneli
balustradowych o głębokości do 56 mm.

Okna można zamontować przy pomocy
dybli montażowych przez stal, poprzez
klasyczne kotwy montażowe lub przez
opatentowane adaptery dyblowe
mocowane przez specjalne komory na
dyble.

Elementy izolujące wsuwane
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Szczelność
Trzy poziomy uszczelek, wraz z
centralnie umieszczoną uszczelką
środkową i innowacyjna uszczelka
przylgowa, gwarantują wysokie
bezpieczeństwo przed zacinającym
alldeszczem, optymalną szczelność przed
wiatrem i doskonałą izolację akustyczną.

proEnergyTec

Bezpieczny montaż okuć
Mocowanie elementów nośnych okuć
przez wiele ścianek profilu i dodatkowe
pogrubienia poprzez specjalne krzywki
mocujące w obszarach narażonych na
szczególne obciążenia.

Izolację cieplną na poziomie domu
pasywnego można udoskonalić przy
pomocy dodatkowych elementów
izolujących – bez ograniczenia statyki
dużych powierzchni skrzydeł i szyb.

den

Dzięki specjalnym technikom,
zapewniającym odporność na skręcanie,
można wyeliminować wzmocnienia
stalowe wewnątrz okna. Komory
Die
mit
wzmacniające są wypełnianie
proEnergyTec, dzięki czemu osiąga się
najwyższe wartości izolacyjności cieplnej.
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Architektura przyszłości będzie przede
wszystkim: różnorodna. Dzięki KBE 88 macie
Państwo możliwość aranżacji dokładnie
według własnych wyobrażeń. Estetyczne formy
i wysokiej jakości materiały – dzięki nowemu
systemowi okien nadacie Państwo swojemu
budynkowi zarówno nowoczesny, jak i
klasyczny, wyjątkowy charakter. Nieważne czy
to białe czy też kolorowe profile okien –
zanurzcie się Państwo w świat pełen
fantastycznych powierzchni

Kolorowe okna są przyszłością
Cały program foliowania oferuje Państwu wybór pomiędzy strukturą drewna, kolorami uniwersalnymi i
metalicznymi z zewnątrz oraz kolorem białym od wewnątrz lub wersją foliowania z obu stron.

Klasyczna biel

Kolory uniwersalne

Struktura drewnopodobna

Kolory metaliczne
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