HET NIEUWE GRENZELOOS GENIETEN…
Premidoor 76 Hefschuifdeur

Met de innovatieve hefschuifdeur Premidoor 76 maken wij u dromen waar.
Dankzij de groter glasoppervlak wordt er optimaal gebruik gemaakt van zonlicht zodat
het “buitengevoel” deel uitmaakt van je leefruimte. Bovendien biedt dit moderne systeem een
maximaal bedieningscomfort en een zeer hoge warmte isolatie. Nieuwbouw of verbouwing,
de hefschuifdeur Premidoor 76 is de perfecte oplossing voor uw persoonlijke wensen.
U heeft heel hoge verwachtingen met betrekking tot warmte- en geluidsisolatie en
inbraakveiligheid ? Dan is Premidoor 76 de ideale keuze.
De Premidoor 76 zal u niet alleen bekoren door zijn elegant design en de grote glasoppervlakken
maar ook door het grote aanbod van materiaal en kleuren.

MEER LICHT - MEER COMFORT – MEER ZICHT.
● Maximale grootte Br. 6500 x h. 2600 mm

diverse

● Beglazingen mogelijk tot 52 mm dikte in
uitvoeringen.
● Drempelvrije dorpels welke voldoen aan
de Normen
● Uw- Ware tot 0,87 W(m2K).
● Ontwerpmogelijkheden in klassiek PVC wit
of crème en kleur folies

● Grote lichtinval en optimale warmteisolatie tot 1,4 W/(m2K) in standaard
uitvoering
● Zeer slanke profielen met een vleugelbreedte
van slechts 100 mm.
● Gemakkelijke bediening bij het openen en
sluiten.
● Standaard binnen met greep F1 zilver
en buiten kommetje F1 Zilver
● Optioneel met kruk en cilinder binnenen buiten.

TERRASDEUREN – TUIN,- EN KEUKEN DEUREN

Optimaal genieten van uw tuin en terras.
● Een ideale verbinding tussen uw woonkamer, tuin en terras.
● Binnen en buiten draaiend ook als draai /kiepdeur leverbaar
● Onbelemmerd uitzicht
● Gemakkelijke bediening bij het openen en sluiten
● Blijvende veiligheid tot SKG **
● Ruime keuze in kleuren
● Opties zoals roosters en roeden tussen het glas en op het glas
● Stoere sterke dorpels glasvezel verstrekt Buva Isostone, kleur zwart
● Leverbaar met opleg scharnieren en zware knoop scharnieren in drie kleuren

Bezoek onze showroom !

Het is nu de tijd om wensen te vervullen !
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