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Brügmann bluEvolution: 73 Uşă de intrare
Prima impresie este convingătoare – cea de a doua la fel. Deoarece profilele de uşă de intrare Brügmann bluEvolution 73 sunt concepute special pentru cele mai exigente cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească o uşă
de intrare. Structura extrem de stabilă graţie armăturilor de oţel supradimensionate asigură rezistenţa uşii chiar
şi în cazul solicitării permanente, oferind în acelaşi timp un confort maxim. Datorită tehnologiei 4 camerale şi
etanşării de jur-împrejur, izolaţia termică perfectă şi protecţia fonică maximă constituie un standard. Pentru a
corespunde celor mai ridicate cerinţe de securitate, feroneria poate fi executată cu blocare triplă sau cvintuplă
- astfel încât în căminul dvs. să aveţi acces doar dvs.!

Sistem de profile
Date tehnice
Adâncime constructivă

73 mm

Lăţime vizibilă

între 163 şi 185 mm, pentru combinaţia cercevea şi toc

Concept de etanşare

două planuri de etanşare de jur-împrejur
garnituri introduse din fabrică

Structură camerală

toc 5-cameral şi cercevea 4-cameral

Domeniu de utilizare

uşi de intrare

Coeficient de transfer de căldură

până la Ud = 0,91 W/(m2K)*
*dimensiunea de referinţă conform DIN EN 14351-1: 1,23 m x 2,18 m

Tipuri de vitraje posibile
Grosime geamuri/panouri

Toate geamurile termoizolante antifonice şi antiefracţie, respectiv paneluri pentru uşi de intrare, uzuale din comerţ
până la 44 mm

Material

Material plastic pur, de calitate superioară
Avantajul materialului plastic:
Pentru protecţia mediului înconjurător materialul plastic reciclat poate
fi utilizat ca materie primă secundară la fabricarea profilelor, asigurând
astfel un ciclu închis al fluxului materialelor, lângă o calitate constantă!

Culori

Dimensiuni maxime elemente
pentru uşă de intrare

Culoare albă (omogenă în toată profunzimea), cu protecţia durabilă a suprafeţelor
Alternativ corpul de bază disponibil în culorile antracit, crem, maro şi caramel
Peste 40 de folii decor standard
Folii decor speciale la cerere
Învelişuri de aluminiu disponibile ca dotare specială în peste 500 de culori
în alb
lăţime max. 1200 mm
înălţime max. 2400 mm

în decor
lăţime max. 1200 mm
înălţime max. 2400mm

