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ScPalBac
Textruta
Profins Clear är det enda sortimentet i vilket yttreytan är belagd med aluminium. Trädelarna ochinvändig yta är gjord av långvarig, tätskriventall. Träytan ger en speciell touchtill designen, särskilt när den behandlas med transparentmåla. Clear's design är elegant och ålderslös.
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Textruta
Material furu,Utsida med aluminiumbeklädnadInsida med ytbehandladträBredd max 10 000 mmHöjd högst 2990 mmOBS! När höjden ≥2500 mm, överens om anpassningtransport.Produktstruktur- massivt trä, aluminiumbeklädnad på utsidan- de isolerade glaserade enheterna iden fasta sektionen är försegladtätt mot höljet- fönsterrutorna påglidande och fasta sektioner ärinte av samma storlek
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Textruta
Höljdjup 195,5 mmHöljets tjocklek 65 mm /54 mmTröskelhöjd 60 mm,när den är helt inbäddad 45 mm
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Textruta
U-värde (bredd x höjd) Mått (för CE-märkning): - 2000 x 2180 mm = 0,78 W / m2xK Andra dimensioner: - 3000 x 2300 mm = 0,71 W / m2xK - 4000 x 2600 mm = 0,67 W / m2xK
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Mer information omInklusive alternativ för färger och dörrbeslag, tillgängliga frånwww.profin.fi/en/
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Textruta
Profins gliddörr öppnarupp och ger komfort i ditt hem: erbjuder ljus, rymd och säsongslandskap.Enkel och möjliggör effektiv användning av golvyta. Lufttäthet och värmeisolering egenskaper hos glasskjutdörrar är bättre än traditionella dörrar.Sammanhängande design för ditt hemFör att komplettera din glasskjutdörr, välj fasta fönster från samma produktsortiment. Designen och tekniskadetaljerna är desamma.Kvalitet från FinlandProfin är ett finskt företag som är specialiserat på design och tillverkningav högkvalitativa fönster, dörrar och skjutdörrar av glas. Företaget hartillverkade skjutdörrar av glas i över 20 år och andra produkter i nästan40 år med export till mer än 30 länder. Profin är fast rotad iPudasjärvi, norra Finland.Enkel installationProfin levererar sina produkter redo förinstallation. Leveransen inkluderar allanödvändiga tillbehör, instruktioner.




