PROFIL

SPACE 8

HORIZONT PS® SPACE 8 profilrendszer – alapvető paraméterek:
90 mm-es beépítési mélység tok és szárny esetében
Nyolc légkamrás szerkezetű profilok
12 608-as szabvány szerinti „A” osztály, 25%-kal több anyag a maximális
szilárdság érdekében
Három tömítést tartalmazó teljes értékű rendszer
Üvegezési lehetőség 36 mm-től 52 mm-ig
Csúcs hőszigetelési paraméterek: Uf 0,9 W.m-2.K-1
Hét keresztborda, melyek rendkívüli merevséget biztosítanak
Bevált HORIZONT PS design

SPACE 8
A SPACE 8 profilrendszer a HORIZONT PS profiloknak már az 5. nemzedéke.
A SPACE 8 csúcsterméknek számít a több légkamrás profilok között.
Kivételes design, rendkívüli teljesítmény.
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SPACE 8
Tervezésében a részletek iránti maximális érzék érvényesült.
Szerkezetéhez a legmodernebb ismeretek lettek felhasználva.
A SPACE 8 olyan profil, mely a jövő számára készült.
www.horizontps.com

A bennünket körülvevő külső tér az idő múlásával dinamikusan változik.
Változik a hőmérséklete, a nagysága és a napsütés intenzitása is. Ahhoz, hogy
tökéletesen élvezhessük a szabadban való tartózkodást, fontos, hogy legyen
hova visszatérnünk. Egy olyan helyre, ahol mindig csend és nyugalom uralkodik,
ahol a körülményeket mi irányítjuk és ahol ezt az állapotot természetesnek
tartjuk. Egy olyan helyre, ahol otthon vagyunk.
Az ablak olyan alapvető elem, mely látszólag láthatatlan határt képez az Ön
otthona és a külvilág között. A modern ablak nemcsak kilátást biztosít és véd a
kedvezőtlen külső hatások ellen, hanem fontos építészeti elemet is jelent, amely
teljessé teszi az épület arculatát.
A HORIZONT PS SPACE 8 rendszer ezért kínál egészen új dimenziót az
ablakszerkezetek területén.
Azt a 90 mm-t, amely elválasztja a külvilágot az Ön magánszférájától, maradék
nélkül kihasználtuk, és tökéletes védelmet terveztünk magánszférája számára
a zaj és a hideg ellen.
Tökéletesen kihasználtuk a rendelkezésünkre álló teret azért, hogy Ön is minél
jobban élvezhesse a saját terét.
Mélyen süllyesztett szigetelőüveget használtunk.
A profilok beépítési mélységét 90 mm-re terveztük.
A légkamrák számát 8-ra emeltük.
A tömítések számát háromra egészítettük ki.
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HORIZONT PS® SPACE 8 – műanyag profilrendszer ablakgyártáshoz
Gyártja és szállítja: PRAMOS, a.s. – Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, Cseh Köztársaság
e-mail: info@horizontps.cz, www.horizontps.com

A HORIZONT PS SPACE 8 profilrendszer kialakításakor nem csak a profilok
tervezésében és gyártásában szerzett több mint húszéves tapasztalatokat
használtuk fel, hanem a legújabb ismereteket és alapanyagokat is.
Már maga a nyolc légkamrás szerkezet is kiváló hőszigetelési paramétereket
kínál, de rendkívüli igénybevételnek kitett környezetben való felhasználás esetén
ki lehet egészíteni még egy szigetelőréteggel, amely ezt a magas standardot az
abszolút csúcs felé közelíti a több légkamrás profilok piacán.
Az innovatív megoldás többfajta szélességű szigetelőüveg használatát teszi
lehetővé, amely lehetőséget ad arra, hogy mindig megtaláljuk az ideális
megoldást minden megrendelő konkrét elképzelése alapján. Igénye szerint
választhatja ki a megfelelő méretű üvegezést, akár hőszigetelőt, akár
hangszigetelőt.
A nagyobb mélységű üvegek használatának lehetősége a felmerülő igények
megoldásának széles skáláját biztosítja. A rendszer teljessége lehetővé teszi az
ablakok jelenlegi legszigorúbb követelmények szerinti behelyezését.
A profilok alakjának innovatív megoldása a duplán megtört csapadékelvezetővel
modern, dinamikus kinézetet kölcsönöz az ablaknak, a három szilárd tömítésből
álló rendszer pedig tökéletes tömítettséget biztosít a végtermék számára.
A HORIZONT PS SPACE 8 rendszer általunk adott válasz a jelenkori építészek által
támasztott követelményekre. Már az ötödik sorozata a profilrendszernek, mely
szorosan kapcsolódik az évek során már bevált hagyományos profilsorozatokhoz,
ugyanakkor magán viseli azt a felcserélhetetlen jegyet is, amely jellemző
mindazon termékekre, amelyek a HORIZONT PS márkanevet viselik.

SZÍNVÁLASZTÉK

alumínium

antracit szürke

rózsaszín nyárfa

szűrő szürke

csokoládé

kurkuma

sötét tölgy

douglaska

sötét zöld

természetes tölgy

világos tölgy

dió

természetes dió

mahagón

szürke

siena PR

sötét piros

sötét szürke

sötét kék

cseresznye

moha zöld

arany tölgy

fehér

A színminta aktuális kínálatáról és
a felhasználási lehetőségekről kérjen
tájékoztatást a HORIZONT PS SPACE 8
profilrendszerből készült
ablakok szállítójától.

