Ukažte svůj postoj,
použijte plastová okna
ze směsi greenline
Je jedno jaká okna potřebujete, greenline Vám dá ten dobrý pocit, že jste se
rozhodli zodpovědně. Pro moderní materiál, pro dlouhodobé zvýšení hodnoty
Vašeho bytu anebo Vašeho domu. Pro aktivní ochranu životního prostředí.

greenline chrání životní
prostředí
greenline zajistí dobré
využití Vašich peněz
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greenline udržuje
hodnotu oken

Stabilizátor greenline
dělá plastová okna

bezolovnatými

Se stabilizátorem greenline
začíná nová epocha
ve výrobě
plastových oken
profine Group používá od roku 2004 nový stabilizátor směsi PVC na
výrobu plastových oken. greenline, chemický stabilizátor na bázi
vápníku a zinku s jehož pomocí se zabraňuje používání olova v celém
výrobním procesu plastových oken a dveří.
Abychom mohli ukončit používání těžkých kovů, zprovoznili jsme již
v roce 2003 v naší branži jedinečnou, vysoce moderní míchárnu pro
naši inovativní receptůru PVC greenline.
Pomocí této technologie se nám již dnes daří plnit podmínky
dobrovolného závazku Vinyl 2010 vůči komisi Evropské Unie.
Tímto prokazujeme naši vedoucí pozici na trhu a zodpovědnost vůči
lidem a přírodě.
Tento pro kvalitu plastových profilů důležitý stabilizátor greenline
dodáváme seriově a bez příplatku u oken a dveří ze systému KBE.

Nabízíme Vám
greenline, vícehodnota
bez navýšení ceny
PVC je díky svým vlastnostem obecně uznáván jako jeden
z nejvhodnějších materiálů na výrobu oken. S pomocí stabilizátorů
greenline zapadají plastová okna ještě více do našeho životního
prostředí a jejich dlouhodobá ekologická bilance je optimalizována.
Od míchání surovin, přes výrobu profilů a oken, až po recyklaci oken
nejsou nutná žádná zvláštní ochranná opatření. Plastová okna se
stabilizátorem greenline přispívají svými vynikajícím tepelně izolačním
vlastnostem k ochraně našeho klimatu, snižují potřebu vytápění a tím
i množství spalin v ovzduší.
Samozřejmě disponují plastová okna se stabilizátorem greenline
také klasickými výhodami materiálu PVC: nízké pořizovací náklady,
extrémně dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu. Tedy velmi
výhodný poměr nákladů k užitné hodnotě.
Okenní profily stabilizované greenline jsou odolnější proti vlivům
počasí a také proti záření UV. Povrch oken se velmi dobře udržuje
a zachovává si dlouhé roky hedvábný lesk.
S rozhodnutím pro plastová okna se stabilizátorem greenline jste se
rozhodli pro výrobek, který si dlouhodobě udrží svou hodnotu.

