9000 Варна ул.”Хр. Самсаров” 26
тел. /факс 052 65 75 75
моб. 0899 17 10 90
oﬃce@varnaplast.com

Детайлното познаване на високата технология
и многогодишния опит превръщат нашите
качества във ваше предимство.

Цялостни
решения
за прозорци,
врати, фасади,
тераси и
зимни градини

Повече информация на DVD или на следните
адреси: www.kbe-online.com
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www.myglass.com
www.winkhaus.com
www.varnaplast.com
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5800 Плевен ул.”Димитър Константинов” 6 тел./факс 064/ 80 55 17, 0888/ 93 57 22 ocepleven@varnaplast.com
1000 София тел. 0899/ 17 10 90 oceso a@varnaplast.com
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9000 Варна ул.”Хр. Самсаров” 26 тел./факс: 052/ 60 45 95 тел. 052/ 65 75 75, 0888/ 71 14 38 oce@varnaplast.com
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ОЧОВЕЧЕНО ПРОС ТРАНСТВО

26

тел
./фа
кс: 05
2

0
75,
575
/ 604595 тел. 052/ 6

888

1
71

Търсим дистрибутори в цялата страна!
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Сериозно аргументирано и адекватно
решение за вашите:
Прозорци, врати, фасади
Зимни градини и соларни веранди
Остъклени тераси и балкони
Остъклени парапети и витрини
Щори, тенти, ролетки и козирки
Интериорни врати и портали

20 години гаранция за
жилавост на опън и
неравномерно
избледняване

Система KBE 58 AD

PLANIBEL TOP N
10 години гаранция за
херметичност на всички
видове стъклопакет

Окачена фасада на бизнес сграда "Аметист"
гр. Варна

5 години гаранция
за всички видове
обков

Система KBE Glass Win за изцяло
нова оптика на вашата фасада

Система KBE 70 AD

PLANIBEL TOP N
Стъклопакетите с това нискоемисийно стъкло с меко покритие имат
освен добра топлоизолация U=1.1 W/mK и висока светопропускливост
LT= 78%. Максимално ефективен за северно изложение, а за южно в
съчетание със SUNERGY. 61% соларен фактор. Безцветен.

ENERGY N

ENERGY N
Високотехнологично нискоемисийно стъкло с меко покритие за
топлоизолация U=1.1 W/mK, соларен фактор SF = 42% и повече видима
светлина LT= 71%. С универсално приложение в структурата на стъклопакета, но особено удачно за зимни градини и соларни веранди с източно,
южно и западно изложение.

SUNERGY

SUNERGY
Стъклопакетите с това стъкло с твърдо покритие имат добра топлоизолация, соларен фактор SF = 41%, светопропускливост LT= 59%. Подходящи
за големи витринни части с южно и западно изложение. В комбинация с
PLANIBEL TOP N U=1.1 w/Mk. Цветове: зелено, азурно, тъмно синьо,
безцветно.

Плъзгане с фронтално отместване
за плъзгане с тотална херметичност

Комбиниран обков за многоточково затваряне и ефективна вентилация.

