PROFIL

SPACE 8

Profilový systém HORIZONT PS® SPACE 8 – základní parametry:
stavební hloubka 90 mm u rámu i křídla
osmikomorová konstrukce profilů
třída A dle 12 608, 25% materiálu navíc pro maximální pevnost
plnohodnotný systém tří těsnění
možnost zasklení od 36 mm až po 52 mm
špičkové tepelně izolační parametry Uf 0,9 W.m-2.K-1
sedm příčných žeber zajišťujících mimořádnou tuhost
osvědčený design HORIZONT PS

SPACE 8
Profilový systém SPACE 8 je již 5. generací profilů HORIZONT PS.
SPACE 8 představuje špičku mezi vícekomorovými profily.
Vyjímečný designem, mimořádný výkonem.

PROFIL

SPACE 8
Navržen s maximálním citem pro veškeré detaily.
Konstrukce používající veškeré nejmodernější poznatky.
SPACE 8 to je profil, který vznikl pro budoucnost.
www.horizontps.com

Venkovní prostor, který nás všechny obklopuje, se s časem dynamicky mění.
Mění se co do teploty, velikosti a intenzity slunečního svitu. Abychom si mohli
pobyt ve venkovním prostoru dokonale vychutnat, je důležité mít se také
kam vracet. Do míst, kde by vždy měla panovat pohoda a klid, kde podmínky
ovládáme sami a kde tento stav považujeme za samozřejmý.
Do míst, kde jsme doma.

Základním prvkem tvořícím zdánlivě neviditelnou hranici mezi Vašim domovem
a okolím je okno. Moderní okno zajišťuje nejen výhled a zabraňuje nepříznivým
venkovním vlivům, ale tvoří i významný architektonický prvek, který dokresluje
tvář každé budovy.

HORIZONT PS SPACE 8 proto nabízí zcela novou dimenzi konstrukce oken.

90 mm, které dělí venkovní prostor od Vašeho soukromí, jsme využili beze zbytku
a navrhli jsme dokonalou ochranu Vašeho soukromí před hlukem a chladem.

Využili jsme dokonale náš prostor, aby Vy jste mohli co nejlépe užívat ten Váš.

Použili jsme hluboké zapuštění izolačního skla.
Navrhli jsme stavební hloubku profilů na 90 mm.
Navýšili jsme počet komor na 8.
Doplnili jsme počet těsnění na 3.
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HORIZONT PS® SPACE 8 – plastový profilový systém pro výrobu oken
vyrábí a dodává: PRAMOS, a.s. – Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, Česká republika
e-mail: info@horizontps.cz, www.horizontps.com

Při konstrukci profilového systému HORIZONT PS SPACE 8 jsme využili nejen
více jak dvacetiletou zkušenost s návrhem a výrobou profilů, ale také nejnovější
poznatky a materiály.
Samotná osmikomorová konstrukce nabízí vynikající tepelně izolační parametry,
pro použití v nejnáročnějších podmínkách ji lze ještě doplnit o přídavnou izolační
vrstvu, která vysoký standard posouvá směrem k absolutní současné špičce
na trhu vícekomorových profilů.
Inovativní řešení umožňuje zasklení několika šířek izolačního skla, které umožní
zvolit vždy ideální řešení podle konkrétních představ každého zákazníka.
Dle potřeby můžete zvolit zasklení, tepelně či zvukově izolační s dostatečným
dimenzováním.
Možnost použití skel s větší hloubkou nabízí široké možnosti řešení požadavků.
Kompletnost systému umožňuje osazení okna dle současných nejpřísnějších
požadavků.
Tvarově inovativní řešení profilů s dvakrát lomenou okapnicí dává oknu moderní
dynamický vzhled, soustava tří pevních těsnění pak zajistí dokonalou těsnost
konečného výrobku.
HORIZONT PS SPACE 8 je naší reakcí na požadavky současných stavebníků.
Je to již pátá řada profilových systémů, která navazuje na léty prověřené tradiční
profilové řady a přitom si ponechává nezaměnitelnou pečeť, kterou nesou
všechny výrobky nesoucí značku HORIZONT PS.

MOŽNOSTI DEKORŮ

aluminium

antracitově šedá

bříza růžová

čedičově šedá

čokoládová

walnuss curcuma

dub tmavý

douglaska

tmavě zelená

dub přírodní

dub světlý

ořech

ořech přírodní

sapeli

šedá

siena PR

tmavě červená

tmavě šedá

tmavě modrá

třešeň

mechově zelená

zlatý dub

bílá

O aktuální nabídce dekorů a možnostech
použití se informujte u Vašeho dodavatele
oken z profilového systému
HORIZONT PS SPACE 8.

