Schüco Thermo 6
Ferestre cu grad sporit de economie

Schüco Thermo 6 este un profil din PVC cu 6 ºase camere,
cu adâncimea de construcþie de 82 mm. Geometria clasicã a profilului se potriveºte oricãrei arhitecturi, pentru renovãri sau construcþii noi.
Izolare termicã excelentã
Acest profil se caracterizeazã printr-o izolare termicã foarte bunã,
datoritã adâncimii profilului ºi celor trei garnituri de etanºare independente. Coeficientul de transfer termic al ferestrei poate ajunge
pânã la pâna la 1,2 W/(m2K).
Mai mult confort
Sistemul de etanºare cu trei garnituri perimetrale împreunã cu
sticla izolantã (cu douã sau trei foi) asigurã excelentã protecþie
la zgomot, ploaie ºi vant. Cu ferestrele Thermo 6 temperatura
feþei interioare a profilului nu va fi mai micã decât temperatura
camerei, nici în cele mai grele ierni.
Duratã mare de viaþã ºi prietenos cu mediul
Profilele de armare, fabricate din oþel rezistent la coroziune, folosite
atat pentru tocuri cât ºi pentru cercevele asigurã stabilitatea, funcþionarea sigurã ºi durata mare de viaþã a ferestrelor.
Consumul mic de energie necesar fabricãrii, emisiile reduse de Co2
ºi reciclarea completã a profilelor definesc caracterul ecologic
al acestui produs.
Intreþinere uºoarã
Suprafeþele netede ºi rezistente la intemperii fac ca ferestrele
dumneavoastrã sã arate ca noi, ºi dupa mulþi ani dupã montaj,cu
minim de întreþinere.

Pentru un plus de siguranþã
Securitatea locuinþei este o condiþie
de bazã pentru orice persoanã.
În casã, oricine trebuie sã se simtã
în siguranþã.
Cu ferestrele Thermo 6, staþi fãrã
griji.

Tehnologia modernã de închidere, cu zãvoare tip ciupercã ºi feroneria din oþel, creºte gradul de siguranþã al casei
dumnevoastrã.
Mânerele cu cheie asigurã odatã în plus funcþia de închidere a cercevelei.
Adâncimea mare a profilului, tehnologia modernã a feroneriei - închidere tip ciupercã ºi tijele din oþel fac aproape imposibilã
forþarea acestor ferestre. Nici gãurirea feroneriei din oþel nu este posibilã. De aceea, puteþi sã fiþi liniºtiþi cu fereastrele dumnevoastrã.

O multitudine de forme ºi culori
Ne place sã ne înconjurãm de lucruri cu forme ºi culori frumoase ºi este firesc.
Cu ferestrele Schüco Thermo 6 aveþi ocazia sã vã faceþi casa ºi mai atractivã.
O gamã coloristicã bogatã, chiar culori diferite pentru interior ºi pentru exterior,
mânere potrivite oricãrei variante de finisaj aleasã, profilele elegante ºi suple,
totul contribuie la realizarea unor ferestre care vor creºte valoarea casei tale.

Confortul e important
Acþionarea fãrã efort a ferestrelor trebuie sã fie absolut fireascã la
ferestrele moderne.
În plus, cu accesorii potrivite , se poate face totul ºi mai simplu. De
exemplu, sistemul de ventilaþie automat Schüco VentoTherm asigurã
un aport constant de aer proaspãt, fereastra fiind închisã.
Numeroase avantaje decurg de aici, printre care amintim cã filtrul de
polen încorporat faciliteazã confortul persoanelor alergice, iar zgomotul
ºi praful strãzii ramân afara.
Reþineþi:
Ferestrele Schüco Thermo 6 ºi componentele lor practic nu au nevoie de întreþinere, pe termen lung, ºi sunt uºor de
curãþat. Suprafeþele sunt rezistente la radiaþii solare ºi îºi pãstreazã culoarea în timp. Feroneria este protejatã la coroziune.
Deci, puteþi fi siguri cã vã veþi bucura foarte mult timp de noile dumnevostrã ferestre.
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