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Okna
z profilového
systému KBEProfilen
se stavební
hloubkou
88 mm
jsou mnohem Element
více než zwischen
jenom prvek
spojuFenster
mit KBE System_88mm
sind weit
mehr als
ein verbindendes
innen
jící
vnější
světlo a výhled,
zároveň
ale uzavřená
z hlediska
tepelné
undvnitřní
außen.aSie
sindprostředí.
offen für Jsou
Licht otevřená
und Sicht,pro
gleichzeitig
aber auch
geschlossen
in puncto
Schalldämamung
zvukové
izolace a ochrany předund
prudkým
nárazovýmSchutz
deštěm
vloupáním. KBE
System_88mm
je ve
und Schlagregendichtigkeit
bieten effektiven
vora Einbrechern.
Das KBE
System_88mm
všech
směrech
prvotřídní.
Spojuje subtilnost
profilů
a nejprogresivnější
tepelnou
izolaci, kvalitu
leistet těchto
in all diesen
Disziplinen
Vorbildliches.
Es verbindet
schlanke
Fensteransichten
und modernste
aWärmedämmung,
bezpečnost, funkčnost
a životnost.
TakovýFunktionalität
je KBE System_88mm
– v každém
řešení.
Effizienz
und Sicherheit,
und Langlebigkeit.
Sosměru
ist dasinteligentní
System_88mm
in jeglicher Hinsicht eine intelligente Lösung.

4 | 5

KBE System_88mm
KBE
Profilový
systém pro náročné,
KBESystem_88mm.
System_88mm.
Das Kunststoffprofil
für anna design Bauten.
zaměřené
stavby.
spruchsvolle, designorientierte
Schlank
subtilní
s perfektními
proporcemi.
in derPohledově
Ansicht und
perfekt
in der Proportion.

Elegantníund
a vysoce
funkční.
Elegant
hochfunktionell.
Speciální
konstrukce
znamená
Der
besondere
Aufbau
sorgt fürmaximální
maximale funkčnost
Funktionalität
při současné
subtilnosti
okna.
bei
gleichzeitig
schlanken
Fensteransichten.

Robustní s und
dlouhou
životností.
Langlebig
robust.
Díky vylepšené
statice
a optimální
konstrukci
je
Dank
verbesserter
Statik
und optimierter
Profilstruktur
KBE
System_88mm
robustní
a
má
dlouhou
životnost.
ist das KBE System_88mm robust und langlebig.

Šetrný k životnímu
prostředí und
Nachhaltig
im Umweltschutz
Energiesparen.
a optimální v úsporách energie.
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je možné realizovat obzvlášť velká okna.

Volnost ve výběru barev.
KBE System_88mm je nabízen v široké škále
44 barevných provedení a imitací dřeva.

Harmonický vzhled
Moderní design se zkosenými hranami
dodává oknům nadčasový vzhled.
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Ochrana životního
Umweltschutz
als prostředí jako

Investition.
investice.
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Výrazné snížení
spotřebydes
energie
a tvorby
Deutliche
Reduzierung
Energievylepšené
tepelné durch
izolaci.
emisí CO2 díky
verbrauchs
und
CO2-Ausstoßes
verbesserte
Díky promyšlené Wärmedämmung.
6komorové technologii plastových profilů
byla dosažena
optimální
tepelná izolace.
Durch
die überlegene
6-Kammer-Technologie
der Kunststoffprofile wird eine optimale Wärmedämmung erreicht.

Okenní profily s bezolovnatými stabilizátory (greenline).
Bleifrei
Fensterprofil
(greenline).
e).
Profily KBEstabilisiertes
System_88mm jsou
místo olovem stabilizovány
ekologickou
kombinací
vápníku
a zinku. werden mit
Die
Kunststoffprofile
KBE
System_88mm
umweltfreundlichem Calcium-Zink statt mit Blei stabilisiert.

Optimální využívání zdrojů surovin (recyklace).
Ressourcen
optimal materiálu
nutzenje(Recycling).
Používáním recyklovaného
výroba plastových
profilů die
KBEVerwendung
System_88mm
šetrná ke ist
zdrojům
Durch
von obzvláště
Recycling-Material
die
surovin.
Jako
zakládající
člen
iniciativy
pro
recyklaci
Produktion der Kunststoffprofile KBE System_88mmoken
– REWINDO
– garantuje značka KBE opětné zhodnocení
besonders
ressourcenschonend.
použitých
PVC
oken v uzavřeném
oběhu surovin.
Als Gründungsmitglied
der Fenster-Recycling-Initiative
REWINDO garantiert KBE die Wiederverwertung ausgebauter PVC-Fenster in einem geschlossenen Wertstoffkreislauf.
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Vnitřní
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profilů
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– aus Liebe
zurs Umwelt.
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že
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jako
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bylo
nahrazeno
ekoloumweltfreundliches Calcium-Zink
gickou
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ersetzt kombinací
– schon seit
Jahren.

nosti
vůči dalším
generacím.
U plastových
profilů
System_88mm
gegenüber
nachfolgenden
Generationen
bewusst
ist. KBE
Bei den
Kunststoff- je to
hlavní
počátku výroby:
jako von
stabilizátor
vyloučeno
olovo
profilenúkol
KBEod
System_88mm
stehtproto
diesebylo
Aufgabe
Beginn der
Produktion
aannahrazeno
ekologickou
vápníku
a zinku.
toho používá
značim Mittelpunkt:
So wirdkombinací
auf Blei als
Stabilisator
im Kromě
Frischmaterial
verzichtet
ka
KBE
co možnáumweltfreundliches
nejvyšší podíl recyklovaného
materiálu
s cílem
šetřit
přírodní
und
stattdessen
Calcium-Zink
verwendet.
Zudem
setzt
suroviny.
jsou plastové
šetrné k životnímu
které
KBE einenVýsledkem
möglichst hohen
Anteil anprofily
Recycling-Material
ein, um prostředí,
so ressourcendíky
výborným
izolačním
k úsporám
nákladů na vytápění,
schonend
wie möglich
zuvlastnostem
produzieren.přispívají
Das Ergebnis:
Umweltfreundliche
.
aKunststoffprofile,
snižují tak tvorbudie
emisí
CO
2 vorragender Dämmwerte dabei helfen, Heizdank
her
kosten zu sparen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Žádná
část profilů z recyklovaného
Alle Recycling-Anteile
befinden
materiálu
není po montáži
okna
sich im nicht-sichtbaren
Bereich
viditelná.
des eingebauten Fensters.
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Optimale
OptimálníWirtschaftlichkeit
hospodárnost
jakoals
nejvyšší
hodnota.
Spitzenwert.

Stále
náklady
energie
v posledních
letech vyžaduDie in rostoucí
den letzten
Jahrenna
stetig
gestiegenen
Energiekosten
jíver
maximální
hospodárnost.
Investice do okenních
profilů s vysolangen nach
maximaler Wirtschaftlichkeit.
Eine Investition
kou
hodnotou tepelné
izolace
je proto
také investicí, ist
která
se vždy
in Fensterprofile
mit einem
hohen
Wärmedämmwert
daher
vyplatí.
Díkyeine
dokonalé
6komorové
širokému
spekimmer auch
Investition,
die sichtechnologii,
auszahlt. Dank
der durchtru
možností
zasklení, včetně speciálních
skel, dosahují okna
gängigen
6-Kammer-Technologie
sowie der Aufnahmemöglichzkeit
profilů
System_88mm
špičkové hodnoty,
a tím
podstatně
einesKBE
großen
Verglasungsspektrums
bis hin zu
speziellen
redukují
energetické
náklady.Fenster mit den Kunststoffprofilen
Funktionsgläsern
erreichen
KBE System_88mm Spitzenwerte, durch die sich Energiekosten
entscheidend reduzieren lassen.
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Výrazně zlepšená
tepelná
Deutlich
verbesserte
Wärmedämmung
mit optimiertem
izolace s optimálním
thermischen
Verlauf.
termickým průběhem.
Dokonalá
6komorová
technoloDurchgängige
6-Kammergie
plastových
profilů.
Dodatečné
nologie in
den KunststoffTech
vytvoření
7. komory
při použití
profilen. Der
zusätzliche
speciální
výztuhy
zajistí lepší
Aufbau einer
7. Kammer
durch
tepelně-izolační
vlastnosti.
Integration einer
innovativen Stahl-

armierung sorgt für überlegene
Wärmeschutz-Eigenschaften.
Hlubší
drážka pro sklozur
zlepší
Tiefer Glaseinstand
vnitřní
povrchové
teploty
Verbesserung
der
inneren
vOberflächentemperaturen
kritických místech.
in

den kritischen Bereichen.

Optimální ekonomická
Optimale
Wirtschaftlichkeit
durch
rationelle
hodnota
díky
racionální
Fertigung.
výrobě
Optimální
využití durch
díky
Optimale ekonomické
Wirtschaftlichkeit
aplikaci
zasklívací
lišty pro rám,
Einsatz stejné
der gleichen
Glasleiste
im
křídlo
a sloupek.Flügel und Pfosten.
Blendrahmen,
Kompatibilní
ze 70mmaus den
Kompatibilitätdíly
der kování
Beschlagsteile
systémů.
70mm-Systemen.
Minimální
nástroje
Minimaler nároky
Einsatzna
von
Werkzeugtechnik
(je
zapotřebí
méně příložek
fréz). sind
(weniger
Sägezulagen
unda Fräser

notwendig).

Varianta
se Mitteldichtung
3. těsněním uproOptionale
střed
rámu pro dodatečné
für zusätzliche
Erhöhungzvýšení
der
tepelné
izolace a lepší
Wärmedämmung
undochranu
zur Verpřed
prudkým
deštěm
aregennárazobesserung
der
Schlag
vým
und větrem.
Winddichtigkeit.

Více prostoru pro zvukovou
izolaciRaum
a více und
stability
Mehr
Stabilität für
Schallschutz
und Sicherheit.
pro bezpečnost.
Použití
funkčních
Zur Aufnahme
vonskel.
Funktionsgläsern.
Zlepšení
zvukové
izolace.
Verbesserung
des
Schallschutzes.
Široké
zasklení.
Großesspektrum
Verglasungsspektrum.

Zaručení spolehlivosti
Verlässliche
Solidität und
a možnost
vysokého
enorme
konstruktive
Belastbarkeit.
konstrukčního zatížení.
Dodatečné
hlavních
zátěžoZusätzlichezesílení
Verstärkung
der
Hauptvých
zón pro odlehčení
skla
belastungszonen
zumváhy
Abtrag
ader
proGlasgewichte
bezpečnější upevnění
und zur sicheren
komponentů
Befestigung kování.
der Beschlagskompo-

nenten.
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