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preSelect MAX
slēdzis
Lai uzlabotu komfortu un darbības ērtumu, preSelect 
bīdāmais slēdzis jaunajā FPP-V logā ir ievietots rāmja 
apakšējā daļā. Slēdzi izmanto atvēršanas metodes izvēlei,
un tas ir neredzams, kad logs ir pilnībā aizvērts.

Divas atvēršanas
pozīcijas
PreSelect MAX logam ir divi neatkarīgi atvēršanas
mehānismi, kas nodrošina stabilitāti un palielinātu
darbības drošību. Logu iespējams atvērt gan
pa augšējo, gan vidējo asi. Inovatīvais atvēršanas
mehānisms garantē vērtnes pilnīgu stabilitāti abās
atvēršanas pozīcijās. Paceļot loga vērtni uz augšu,
ir iespējams pieiet pie atvērta loga un netraucēti vērot 
apkārtni. Tāpat ir iespējams ērti nomazgāt loga ārējo 
stiklu un lietot ārējo markīzi, jo vērtni iespējams pagriezt 
par 180° un nobloķēt.

Lielie izmēri
Uzlabotais dizains tagad ļauj ražot arī liela izmēra logus, sākot no 
66x118 cm, tajā skaitā arī logus ar trim stikla paketēm. Logam izmērā 
134x160 cm stiklojuma laukums ir 1,63 m2. PreSelct MAX logi atbilst 
visām izmēra drošības prasībām.
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Jaunākās paaudzes jumta logus preSelect MAX iespējams atvērt no 0° līdz 45° leņķim attiecībā pret jumta plakni,
kas ir par gandrīz 30% vairāk nekā iepriekšējā modelī. Šis atvēršanas diapazons ļauj vēl pilnīgāk izmantot papildu vietu, 
kas izveidota bēniņos.
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thermoPro
tehnoloģija

ThermoPro tehnoloģija palielina loga izturību, 
energoefektivitāti, nodrošina izcilu hermētiskumu 

un atvieglo loga uzstādīšanas procesu.
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45°
topSafe
sistēma
Jaunajā preSelect MAX, tāpat kā 
iepriekšējā modelī, ir iestrādāta 
topSafe sistēma, kas nodrošina 
paaugstinātu aizsardzību pret 
ielaušanos.

Automātiskais
ventilācijas vārsts 

V40P
Ventilācijas vārsts V40P, automātiski regulējot 

gaisa ieplūdes intensitāti, nodrošina optimālu 
telpā ieplūstošā gaisa daudzumu.

Ierobežojot ieplūstošā gaisa daudzumu
ziemas laikā, automātiskais ventilācijas
vārsts palīdz saglabāt telpās komfortu
un mājīgumu, kā arī ietaupa līdzekļus

telpu apsildīšanai.
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Uzstādīšanas diapazons
Logi paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 15° līdz 
55°; pēc individuāla pasūtījuma var izgatavot logus, kuri 
paredzēti uzstādīšanai jumtos ar slīpumu no 55° līdz 85°. 
Nenoliedzama priekšrocība ir spēja uzstādīt logus kombi-
nācijās, savukārt plašais pieslēgumu klāsts nodrošina
to montāžu praktiski visu veidu jumtu segumos.

Garantija 
FPP-V preSelect MAX logam ir 10 gadu 
garantija, savukārt rūdītam ārējam stiklam
ir mūža garantija pret krusas bojājumiem.

Četrkārša
blīvējuma sistēma
Logam ir četrkārša blīvējuma sistēma, kas 
nodrošina lielāku aizsardzību pret laika apstākļu 
ietekmi un labāku hermētiskumu. Stiklojuma 
blīvējums nodrošina papildu necaurlaidību 
ekstremālos laika apstākļos un samazina ārējo 
apšuvumu iespējamās mikrovibrācijas stipra 
lietus vai liela vēja laikā.

Papildus
aksesuāri
Logiem iespējams pieskaņot plašu klāstu papildus aksesuāru, 
kas uzlabo interjera dizainu, kā arī aizsargā telpu no pārkaršanas 
un intensīvas saules gaismas.
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