HVORFOR
uPVC

AMBERLINE PRODUKTSERIE
Vinduer åpnes innover

Sterk motstand mot fuktighet,
ultrafiolett stråling og frost.
Høy varmeisolering på grunn
av fast luft i profilens kamrer.
Fargen falmer ikke
Allergivennlig.
Miljøvennlig.
Giftfri.
Minimalt vedlikehold
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Velkjent merkevare.
Sertifikater av uavhengige
internasjonale organisasjoner.
Bare uPVC-profiler av A-klasse!

Kvaliteten er anerkjent over hele
Europa;
[Skann og
sjekk ut
porteføljen]

Materialer av høyeste kvalitet fra
de ledende europeiske
produsentene av profiler, beslag
og glass.
Økt motstand mot innbrudd i
standardversjonen.
Høy sikkerhetsstandard
Høye varmeisolasjonsparametere.
Styrking av hvert uPVC-vindu med
systemets lukket stålprofil.
Et bredt spekter av løsninger
innen automatikk,
tilgangskontroll og IOT

Vinduer åpnes utover

Heve skyvedører (slidingdoors)

Foldedører

PRODUSENT AV VINDUER OG DØRER AV PREMIUM-KLASSE
bare VEKA
BARE A KLASSE

uPVC

ALUMINIUM

AMBERSLIDE
Ulike muligheter for å åpne
skyvedøren, for eksempel:

AMBERPASSIVE

AMBERNORDIC

Heve Skyvedører i uPVC og
ALUMINIUM.
Lav terskel for større
brukskomfort.
Høy varmeisoleringskoeffisient
på grunn av luftfylte
kamre, samt bruk
av ytterligere isolerende
kile ved terskelen

Tradisjonelle konstruksjoner som brukes i det
skandinaviske markedet

Utmerket varmeisolering, bekreftet av sertifikater:
IFT Roseinhaim, Pmark SP Sitac.

Alle typiske skandinaviske åpningsalternativer:
TOPPHENGSLET, TOPPSVING, SIDEHENGSLET,
SIDESVING, TOP STYRT.

Verdien av varmeoverføringskoeffisienten Uw <
0,76 W / m2K for referansevinduet (1230 x 1480).

Varme fjernrammer av ultra-typen i dobbeltvinduer for
å redusere varmetap i vinduet.

Tre tetninger i uPVC-profilen med svært god
isoleringeffekt for lyd, fukt, varme , samt
beskyttelse mot luftgjennomslag.

Sprosser: innvendige, utvendige, pålimte eller som
deler konstruksjon av vinduet.

Trelagsglass, med kamrer som er fylt med en
inertgass, med varme rammer av ultra-typen.

Typiske skandinaviske løsninger:
Typiske skandinaviske løsninger

Barnesikring

KISI
Keep Infants Safe Inside

ALU

uPVC

Terrassedører
Eco-Pas med
lav terskel
(kun 14 mm)

Kamrene mellom glassene
er fylt med en inertgass.
Varm ramme mellom glass
7 kamrer, fylt med. lu
Nordic Design
Plus Rehau

Danline Veka

Termisk herdet glass

ser ﬁkat

