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PremiDoor® 88 
Sisteme de Usi cu dimensiuni mari Culisante prin Ridicare



Legatura dintre casa si gradina

PremiDoor 88 va permite să experimentati un 
nousentiment de relaxare prin admirarea 
naturi verzi sau orizonturilor urbane. 
Suprafetele vitrate mari elimina granitele 
dintre interior si exterior. PremiDoor 88 are 
un design cu totul nou pentru sistemele de 
usi cu ridicare/culisare. Comoditatea maxima 
la deschidere si inchidere, valori excelente 
de izolare si eleganta arhitecturala permite 
perspective unice. Valoarea coefiecientului 
de transfer termic al profilului Uf = 1.2–1.3 W/
(m²K) si cu un geam corespunzator obtinem 
valoarea coficeintului de transfer termic al usii 
de UD 0.8 W/(m²K). Noul sistem PremiDoor 
88 ofera valori maxime si eficienta optima, 
astfel, se pot executa usi de pana la 2,90 m 
inaltime. Sistemul este recomandat pentru 
casele pasive avand un coeficient ridicat de 
transfer termic de până la Uw = 0,8 W/m²K.

Principiul nostru Greenline: sustenabilitatea 
suplimentară sub forma de sisteme de 
ferestre eficiente energetic, stabilizatori 
fara plumb in materialul nou si reciclare 
inteligenta.

Confort maxim si balanta 
energetica perfecta

Exista o tendinta sustinuta in arhitectura: 
dorința de zone vitrate continue tot mai 
mari si cu mai multă deschidere. In acelasi 
timp, aceste zone trebuie sa indeplineasca 
cerintele tot mai stricte de economisire 
a energiei. In scopul de a-si indeplini 
aceste doua cerinte, sistemul PremiDoor 
88, este format din profilul inovator de 88 
mm, fiind caracterizat prin adâncimea sa 
de constructie mare, cu o mare stabilitate 
statica, valori excelente de izolare, precum 
și un geam special cu grosime de până 
la 56 mm. In plus, PremiDoor 88 va ofera 
toate posibilitatile pentru realizarea ideilor 
dumneavoastra arhitecturale. Folosind si 
placarea cu aluminiu oferim posibilitatea 
nelimitata de finisare coloristica, cum ar fi 
anodizarea și vopsirea in camp electrostatic 
în toate culorile RAL disponibile, dar si 
posibilitatea infolierii profilelor PVC in 88 de 
variante coloristice.

 Adancimea de baza toc – prag : 
207 mm, adancimea cercevelei 88 mm.

 Valoarea coefiecientului de transfer  
termic al profilului Uf = 1.2–1.3 W/(m²K) si 
cu un geam corespunzator obtinem 
valoarea coficeintului de transfer termic al 
usii de UD 0.8 W/(m²K).

 Prag special WPC conceput pentru o 
izolare termică îmbunătăţită.

 Functionare fiabila,usor de manevrat, 
deschidere si inchidere.

 Cele trei bariere de izolare asigura o 
protectie optima impotriva vantului, ploii 
si a zogmotului exterior.

 Placari cu aluminiu pentru un potential 
nelimitat de culori.

Modele de deschidere

Profine Romania
O usa fixa si una mobila.

Doua usi mobile si usa
centrala fixa.

Doua usi mobile si doua usi fixe.

O usa mobila si doua usi fixe

Usile si ferestrele fac parte din spatiul de locuit propriu si
personal, prin urmare ar trebui sa acordati atentie atat la
sistemele de usi si ferestre cat si la design-ul lor.

Usa potrivita 
    pentru  lumea  ta
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