
de inalta calitate

PremiSlide 76

Sisteme glisante

SLIDING – Usor de manevrat
UNIQUE –  Unic
VARIED  –  Versatil precum o 
fereastra normala
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Sistemul de glisare PremiSlide 76 oferă noi posibilități pentru ferestre și uși

Sistemul integreaza caracteristicile de performanță remarcabile din punct de vedere tehnic. Atât pentru

spatiile de locuit, precum si clădirile publice, cum ar fi scolile sau cladirile de birouri.

Cu 76 mm adâncimea contructiva sistemul realizeaza o valoare Uf de până la 1,4 W/(m²K), in varianta standard

Tehnologie 
Tehnologie solida 
datorita sistemului de 
feronerie ECO SLIDE.

Sticla
Sistemul permite 
grosimi de geam de 
pana la 48 mm

Etanseitate 
Sistemul PremiSlide76 
beneficiaza in varianta 
standard de garnitura de 
inalta calitate EPDM.

Design 
Vizualizare profilata 
subtire atat in partile fixe 
cât si in cele mobile. 

Aici, sistemul de culisanta nu lasă nimic de dorit. Poate fi de la 
PVC ALB, PVC infloiat, culori unice si metalice precum si 
variantele placate cu aluminiu AluClip.

SIEGENIA: Sistemul de feronerie ECO SLIDE
 Functionare confortabila-miscare de inchidere neteda si fara uzura.

 Potrivit pentru Ferestre glisante practice si usi glisante.

 Se poate adauga la sistem si un amortizor pentru a face inchiderea mult mai facila. 

Sistemul PremiSlide 76 cea mai buna valoare energetica din clasa sa de produse. Datorită

sistemului de feronerie de la Siegenia Eco slide, permite functionalitatea perfecta a sistemului.

Culoare si Design 

Carucioarele Eco slide absorb usor miscarea
laterala a sistemului asigurand astfel o 
glisare facila.

Amortizorul de inchidere infraneaza sistemul 
chiar inainte de sfarsit si apoi trage usor in 
pozitia de fotografiere.  Acest lucru 
protejeaza impotriva riscurilor de prejudiciu 
si pastreaza elementele ferestrei.

Combinatia o face! 

Carligul special de blocare realizat din alama de inalta 
calitate permite o pozitie de ventilatie blocata a 
sistemului glisant.

Suprafete mari de sticla

Diverse posibilitati de design

 Economisirea  spatiului.       

Tehnologie 
Ventilatie eficienta pe timp 
de noapte prin intermediul 
sistemului ECO SLIDE.

Izolare termica 
Constructia sistemului cu o 
adancime constructiva de 76
 mm, realizeaza un coeficient
 termic de Uf-1,4 w/(M ² k) 

PremiSlide 76


