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New Energy-serien från Primo är ett helt unikt profilsystem som även motsvarar framtidens energikrav.
Fönstret har skapats för framtiden. Det gäller inte bara med avseende på energin, utan även i fråga om
design, hållbarhet och funktion. Profilerna är utformade för skandinavisk arkitektur och byggnadsstil
vilket man tydligt ser på de slanka profilerna. Notera även detaljerna såsom de osynliga dräneringshålen,
dolda gångjärnen samt den lätta och eleganta ytan, oavsett om vi talar om PVC eller aluminium.

70mm byggdjup samt fem kammare garanterar
effektiv värmeekonomi.
Värmeisoleringsfaktor: U*-värde 0,87
(3-glas med LE+argon+varmkant)

*U-värdet anger fönstrets värmeledningsförmåga.
Ju lägre detta värde är, desto mindre är värmeförlusterna
Den styva stålkärnan ligger i en sluten kammare i profilen
vilket gör att stålet inte leder kyla från en kammare till en annan.

Profilsystem från Primo borgar
för god kvalitet, rakt igenom.

Fördelarna med profilsystemet New Energy
För byggare med högre krav
Värmeisoleringsförmåga:

U=0,87 (120-karm = 0,82)

Byggdjup:

70mm

Byggdjup tillval:

120mm

Ytskikt:

Åldersbeständigt, blankt, lättskött

Profilklass enligt RAL:

A

Antal kammare (70-system):

6st båge, 5st karm

Antal kammare (120-system):

6st båge, 7st karm

Lämpar sig för att tillverkas som fasta fönster, öppningsbara dreh-kipp,
(Även inåtgående balkongdörrar, utåtgående altandörrar, skjutparti,
och utåtgående vridfönster finns att tillgå med annan profilutformning)
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New Energy har mycket mer att bjuda på än bara framtidssäkrade fönster i energiklass A. Fönsterserien har
mer att skryta med. Läcker och tilltalande design med raka, slanka linjer. Lägg märke till de osynliga
dräneringshålen, de dolda beslagen, de smala karm- och bågprofilerna och den lätta, eleganta ytan,
oavsett om vi pratar PVC eller aluminium utvändigt (AluLight). Profilerna håller yppersta kvalitet och har
testats och godkänts i klass A. Konstruktionen är stabil, med extra stålförstärkning. På köpet får du alla de
garantier och certifikat som krävs för att dokumentera hög kvalitet och miljömedvetenhet. Givetvis CE-märkt.

AluLight är en fönsterlösning som ger dig PVC-fönstrets alla
kända fördelar. Samtidigt får du en elegant och underhållsfri
aluminium i precis den färg du själv föredrar.
AluLight finns i tio standardfärger (se nedan), eller så kan
du få den i precis den RAL-färg du drömmer om.
Den invändiga sidan av AluLight-fönster är alltid vit.
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Profilsnitt New Energy 70 öppningsbart fönster

List för bleckinfästning, 10mm hög

Gångjärn till utåtgående altandörr

Profilsnitt New Energy 120 öppningsbart fönster

List för bleckinfästning, 10mm hög

New Energy går att
beställa med Adjufix
monterad i karm från
fabrik.

Kontakta oss på
Tel. 0501-107 15
Mail: info@calidafonster.se
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