Nowości firmy TEAMPLAST
Na tegorocznej edycji Targów TARBUD nie zabraknie prezentacji nowoczesnych rozwiązań
oraz innowacyjnych produktów w budownictwie i kamieniarstwie. To doskonała
okazja aby osobiście spotkać się z Wystawcą i dopytać o szczegóły dotyczące technologii
produkcji, zalet prezentowanego towaru oraz nowości pojawiających się na rynku. Jednym
z nich są nowoczesne systemy stosowane w stolarce okiennej.
Firma TEAM PLAST, fabryka specjalizującą się w produkcji okien i drzwi z profili PVC oraz
aluminium z okolic Sycowa, zaprezentuje nowoczesne rozwiązania w zakresie stolarki okiennej.
Ze szczegółami będzie można zapoznać się na stoisku nr 163.
System Gealan-KUBUS , który prezentuje nowe spojrzenie na stolarkę okienną i doskonale
wpisuje się w ideę architektury Duże przeszklenia umożliwiają efektywne doświetlenie
pomieszczeń i stwarzają szerokie możliwości w projektowaniu wnętrz. Od wewnątrz GEALANKUBUS® tworzy jedną, zlicowaną płaszczyznę a wyraźne kontury przylgi podkreślają spójny,
nowoczesny wygląd od strony zewnętrznej. Główne cechy to: minimalistyczna forma, proste
kontury, niewidoczne skrzydło, brak listwy przyszybowej, wykończenie w sprawdzonej
technologii acrycolor po stronie zewnętrznej, głębokość i wysokość ramy 100 mm –
konsekwentnie ta sama szerokość, wysoka stabilność ze względu na technologię STV a także
maksymalna izolacja termiczna dzięki wypełnieniu materiałem izolującym komory w ramie.

Nowoczesne powierzchnie Spectral dla profili Softline 82 MD. VEKA SPECTRAL zachwyca
wyglądem, jest aksamitna w dotyku i odporna na zarysowania. Nowa technologia pokrywania
powierzchni profili okiennych już w Polsce – wyłącznie od VEKA. Zalety to: elegancka wysokiej
jakości powierzchnia, szlachetne matowe wykończenie, zaskakująca delikatność w dotyku,
wysoka odporność na czynniki zewnętrzne, zarysowania, plamy oraz inne zanieczyszczenia oraz
łatwość czyszczenia i pielęgnacji.

Softline 76 AD/MD, czyli następca systemu Softline 70AD/MD, który wyróżnia przede wszystkim
głębokość zabudowy 76mm, dostępność w wariantach ze środkową i bez środkowej uszczelki,
profil 5-komorowy, szklenie do 48mm i lepsze parametry cieplne od systemu Softline 70.

Obniżone skrzydło dla TP-82 (S9000), czyli najnowszy trend w architekturze, nastawiony na
węższe profile, więcej szkła oraz więcej światła. Obniżone nowe skrzydło 6055 ma niższą część
widoczną o 27% w stosunku do standardowego skrzydła (geometria 6003) i wynosi tylko 39 mm,
przy zachowaniu dobrej statyki i 6 komorowej budowy. Po stronie zewnętrznej wykończenie w
sprawdzonej technologii acrycolor o wysokiej stabilności ze względu na technologię STV.

