Jeżeli pamiętacie czasy drewnianych okien, pamiętacie też rewolucję jako przyniosły
ze sobą okna plastikowe. Życie użytkowników okien drastycznie się zmieniło. Skończyły się
problemy z przemakaniem, przemarzaniem i brakiem dostatecznej wentylacji w domu czy
mieszkaniu.
Okna energooszczędne i ciepłe nie są już unikatem na rynku.
Są jednak okna, które niewątpliwie wyprzedzają swoja epokę.
I takie okna produkowane są w Kołobrzegu.
Są to okna, które oddychają same!
Są to okna, które mimo iż zamknięte - pozostają otwarte!

AMEBRSAFE – bo o takim oknie dzisiaj piszemy - to okno, które zbudowane jest
w technologii umożliwiającej równoległe odstawienie skrzydła od ramy. W konsekwencji
pomiędzy skrzydłem a ramą tworzy się mikro-szczelina, która umożliwia naturalne
przewietrzanie. Wymiana powietrza odbywa się zgodnie prawami natury, czyli równocześnie
zużyte powietrze powoli wychodzi górą, podczas gdy świeże powietrze napływa do
pomieszczenia dołem okna i powoli równomiernie rozprzestrzenia się po całym
pomieszczeniu.

W 100 % naturalna wentylacja!
Ekologiczne wietrzenie niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
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Latem dodatkowo taki sposób otwierania okien zapewnia ochronę
przed deszczem i insektami.
Na zimę natomiast okno możemy zintegrować z czujnikami, które
powodują

automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy okno

rozszczelnia się.
Jeżeli zatem zależy Tobie na zdrowej atmosferze w domu, to
okna AMBERSAFE są właśnie dla Ciebie.
Jeżeli tak samo jak o komfort dbasz o energię i oszczędności, to warto zwrócić uwagę na fakt,
że przy tradycyjnym wietrzeniu przez uchylone okno

po 10 minutach pomieszczenie

wychładza się o ok. 2°C, a przy wietrzeniu szczelinowym – tylko o 0,5°C!
W takich pomieszczeniach jak łazienka, kuchnia czy sypialnia powstaje bardzo dużo wilgoci,
której należy regularnie pozbywać się z mieszkania. W przeciwnym razie na ścianach
tworzy się wilgoć i grzyb – nie tylko uszkadzają one ściany, ale przede wszystkim szkodzą
naszemu

zdrowiu.

Problem

ten

pomaga

rozwiązać

właśnie

zastosowanie

okien

AMBERSAFE, które zapewnia stały dopływ świeżego powietrza i zdrowy klimat w
pomieszczeniach.

2
www.amberline.eu|www.facebook.com/OknaAmberline|www.youtube.com/oknaamberline|akoziolko@amberline.eu

A to nie wszystko.
AMBERSAFE to jedyne na rynku okno, które

wtedy gdy jest otwarte poprzez

rozszczelnienie zapewnia podwyższoną odporność okna na włamanie dokładnie w takim
samym stopniu jak wtedy, gdy jest zamknięte.
I wcale nie musimy być w domu, aby rozszczelnić okno wtedy kiedy zaczyna świecić
słońce, albo zamknąć okno wtedy – kiedy pada deszcz.
Za pomocą systemu AMBERSMART SYSTEM możemy sterować oknami zdalnie.
Nie ważne zatem czy jesteś w Himalajach czy na pustyni Gobi, wystarczy tylko mieć
dostęp

do

sieci

komórkowej,

aby

monitorować

i

kontrolować

swoje

okna

z dowolnego miejsca na ziemi.

Zeskanuj kod

i obejrzyj film
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