Stabilizátor greenline
robí plastové okná

bezolovnatými

So stabilizátorom greenline
začína nová epocha
vo výrobe
plastových okien
profine Group používa od roku 2004 nový stabilizátor zmesi PVC na
výrobu plastových okien greenline, chemický stabilizátor na báze
vápnika a zinku. S jeho pomocou sa zabraňuje používaniu olova
v celom výrobnom procese plastových okien a dverí.
Aby sme mohli prestať s používaním ťažkých kovov, otvorili sme už
v roku 2003 v našom obore jedinečnú vysoko modernú prevádzku na
výrobu zmesi pre našu inovatívnu receptúru PVC greenline.
Pomocou tejto technológie sa nám už dnes darí plniť podmienky
dobrovoľného záväzku Vinyl 2010 voči komisii Európskej Únie.
Týmto preukazujeme našu vedúcu pozíciu na trhu a zodpovednosť
voči ľuďom a prírode.
Tento pre kvalitu plastových profilov dôležitý stabilizátor greenline
dodávame sériovo a bez príplatku u okien a dverí zo systémov TROCAL.

Ponúkame Vám
greenline - vyššiu hodnotu
bez zvýšenia ceny
PVC je vďaka svojim vlastnostiam obecne uznávaný ako jeden
z najvhodnejších materiálov na výrobu okien. S pomocou stabilizátora
greenline zapadajú plastové okná ešte viac do nášho životného prostredia a ich dlhodobá ekologická bilancia je ešte viac optimalizovaná.
Od miešania surovín, cez výrobu profilov a okien, až po recykláciu okien
nie sú nutné žiadne zvláštne ochranné opatrenia. Plastové okná so stabilizátorom greenline prispievajú svojimi vynikajúcimi tepelnoizolačnými
vlastnosťami k ochrane našej klímy, znižujú potrebu kúrenia a tým i množstvo spalín v ovzduší.
Samozrejme disponujú plastové okná so stabilizátorom greenline taktiež
klasickými výhodami materiálu PVC: nízke zriaďovacie náklady, extrémne
dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Teda veľmi výhodný pomer
nákladov k úžitkovej hodnote.
Okenné profily stabilizované greenline sú odolnejšie proti vplyvom počasia a taktiež proti UV žiareniu. Povrch okien sa veľmi dobre udržuje
a zachováva si dlhé roky hodvábny lesk. Výberom plastových okien so
stabilizátorom greenline ste sa rozhodli pre výrobok, ktorý si dlhodobo
udrží svoju hodnotu.

Ukážte svoj postoj,
použite plastové okná
zo zmesi greenline
Je jedno aké okná potrebujete, greenline Vám dá ten dobrý pocit, že ste sa
rozhodli zodpovedne. Pre moderný materiál, pre dlhodobé zvýšenie hodnoty
Vášho bytu alebo Vášho domu. Pre aktívnu ochranu životného prostredia.

greenline chráni životné
prostredie
greenline zaisťuje dobré
využitie Vašich peňazí
greenline udržuje
hodnotu okien
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