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Energinio efektyvumo klasių lentelė

„PremiumClass“ – tai plastikiniai langai, kurių išskirtinė savybė – pilkos spalvos tarpinės ir romantinio stiliaus stiklajuostės, 
suteikiančios šiems plastikiniams lagams ir durims patrauklumo. Plastikinių langų rėmai gali būti balti, spalvoti iš vidaus arba 
abiejų pusių.              

Kokie gaminiai gali būti gaminami iš „PremiumClass“ modelio? 
Langai;
Stumdomos durys;
Balkono durys;
Vidaus durys;
Lauko durys.

„PremiumClass“ modelio techniniai parametrai
Standartinė komplektacija Papildomai galite rinktis

Spalva
Rėmų forma
Stiklajuostės
Tarpinės

Profilis

Profilio plotis
Kamerų skaičius 
staktoje-varčioje
Armatūra

Įstiklinimas

Sandarinimas

Apkaustai

Vėdinimas

Apsaugos

Rankenos

Papildomi priedai

Balta, spalva iš vienos pusės arba abiejų pusių. Galimos „STANDARD” spalvos. 

Aprašymas

Lygiabriaunė

-

Figūrinės, įgaubtos formos Renkantis trijų stiklų paketą, stiklajuostės užapvalintos
Baltos spalvos languose pilkos, turinčios kameras 

Brugmann AD 

73 mm

5-5

Cinkuoto plieno

2 stiklų paketas (24 mm pločio);
Turi vieną selektyvinį stiklą;
Užpildytas argono dujomis.

Dvigubas sandarinimas padidinto storio tarpinėmis, 
slopinančiomis triukšmą

Apsaugoti sidabro spalvos antikorozine danga “Titan-
Silber”;
Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis 
sklandų ir švelnų lango atidarymą;
Su baltos arba rudos spalvos lankstų gaubteliais.

Padidinto saugumo arba priešįsilaužiminius apkaustus su 
varčios sukėlimo įtaisu “Roll-Royce”;
Įvairios paskirties furnitūros priedus (atidarymo ribotuvus, 
rankenos atidarymo apribojimą, laipsninę mikroventiliaciją);
Kitų tipų ir spalvų gaubtelius;

Mikroventiliacinis priedas

-

Baltos arba rudos spalvos, plastikinės.

Tinkleliai nuo vabzdžių, vidaus ir išorės palangės ir kiti priedai.

-

Spalvotuose languose juodos, turinčios kameras 
-

-

-

-

Siegenia-AUBI “Favorit SI-line”:

Aliumininė balkono durų slenksčio apsauga;
Atverstų lango ar balkono durų varčių klaidingo rankenų pasu-
kimo blokavimas;

Kitus dvistiklius arba tristiklius stiklo paketus su raštuotais, 
tonuotais, šviesą atspindinčiais arba matiniais stiklais;
Dekoratyvinius skaidymus stiklo paketų viduje arba išorėje;
Plastikinius stiklo paketo rėmelius.

Balkono durų išorines rankenėles ir spragtukus, saugias ran-
kenas, rakinamas rankenas, spalvotas rankenas, dangtelius, 
rankenų priedus vaikų saugumui

Ventiliacijos priedus – horizontalias orlaides, montuoja-
mas į stiklo paketą ar frezuojamas į lango rėmus, laipsninę 
mikroventiliaciją

Puiki kaina

Šilumos taupymas
Išskirtinis romantinio 
stiliaus dizainas

Energinio efektyvumo klasių lentelė

su 3-jų stiklų 
paketu

su 2-jų stiklų 
paketu

Ką būtina žinoti apie „PremiumClass“ modelį?
Klasikinės formos niekada nesensta, todėl „PremiumClass“ langai ir durys yra puikus pasirinkimas Jūsų namuose.
„PremiumClass“ langų energinis efektyvumas siekia 0,8 W/m2K, todėl šie langai tinka „pasyvių” namų statybai.


