
Качествени прозорци 

за всеки дом

Прозорците са очите на Вашият дом –
отвън те придават персонален характер 
на фасадата, а отвътре - допринасят за 
естетиката на дома Ви.

Ние предлагаме решения за всеки 
строителен проект. Независимо дали се 
използват в новото стрителство или за 
ремонт на дома Ви, с BAUFEN Windows 
Вие взимате правилното решение за 
бъдещето. 

Избирайки прозорци BAUFEN, Вие получавате:
- Отлична издръжливост във времето
- Максимална звукоизолация
- Оптимална изолация от вода и вятър
- Защита срещу мухъл
- Лесна поддръжка
- Перфектна топлоизолация
- Икономия на електроенергия
- Качество на добра цена

Енергийна ефективност,
естетика и комфорт 
на едно място

Вашата 
инвестиция 
в бъдещето!

Качествени прозорци 
за всеки дом

European System Certification
DIN EN ISO 9001:2008

Надеждност - ние стоим зад нашите продукти и затова Ви 
предлагаме пълна гаранция. Вярата в това, което правим ни 
вдъхновява да Ви убедим в качеството на нашите продукти.

Разнообразие - ние сме се утвърдили успешно на пазара не само 
като производител на прозоречни системи, а и на много други 
продукти, което ни прави надежден партньор за  Вас. 

Tрадиция - ние оставаме верни на нашето наследство и го 
показваме с гордост. “Произведено от BAUFEN” допълнително 
подчертава качеството на широката гама продукти и страстта, с 
която ние ги създаваме за Вас.

Ориентирани в бъдещето – наша цел е непрекъснато да 
подобряваме продуктите, използвайки най-съвременни технологии. 
В силно конкурентния пазар особено важно днес e прозорецът да 
отговаря най-вече на изискванията за опазване 
на околната среда и енергийна ефективност. Ние 
правим това и предлагаме за всичките ни системи 
отлични изолационни показатели (U-стойности).

“Бултем”ООД
-------------------------------

baufenwindows@bultem.com
www.bultem.com
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Ultima 70

Classline 60

Classline 60 +

4 - камерна
система

4+1 - камерна
система

6 - камерна
система

Оребрен усилител от 
галванизирана стомана  
за по-добра статика

PVC притежава 
висока устойчивост на 
атмосферни влияния Изолационни камери

Характеристика на PVC прозорците

Екологичност
В случай на последваща замяна на прозорците  ние 
гарантираме, че използваните материали се рециклират и  
могат да бъдат вложени отново в производството. 
BAUFEN Windows Ви предлага единствено предимства, 
които са сигурна ивестиция за Вашето бъдеще.

Стъклопакети
Двоен стъклопакет 
24 мм стъклопакет 4/16/4, или 28 мм 4/20/4 
Перфектно изолира шума, ограничава загубата на 
енергия и въздействието на температурните изменения.

Двоен стъклопакет с газ аргон 
24 мм стъклопакет 4/16/4, или 28 мм 4/20/4
За фасади, които са силно изложени на шум,това 
остъкляване, може да намали шума,с много добра 
топлинна ефективност.

Троен стъклопакет 
Остъкляване 32мм  4/10/4/10/4 и 36мм 4/12/4 /12/4 
Максимални показатели за топло- и шумоизолация 
за сгради с най-високи изисквания. 

Всеки стъклопакет намалява топлинните загуби допълнително с 60%, когато 
вътрешното стъкло  е нискоемисийно.

Цветове
Ние предлагаме избор на цветове, които отговарят на най-високите технически 
изисквания. Тъмните материали се нагряват значително когато са изложени на 
слънчева светлина. 
За BAUFEN Windows ние използваме специални отразителни декоративни 
фолиа, чрез които топлинната абсорбция е много по-ниска. 

Икономия

Стар прозорец Преди 1990 г. (Uw = 5.76 W/m2K
Нов прозорец Ultima 70 с троен стъклопакет (Uw = 1.2 W/m2K)
Площ на прозорците 15 m2 (отговаря за 66 км.м. жилищна площ)

Ние се грижим да се чувствате добре у дома!
С нашите висококачествени системи, 
отговарящи на изискванията за енергийна 
ефективност, можете през цялата година да се 
наслаждавате на домашния уют и то спестявайки.

Спестявате: 380 лв.
Стъклопакет
от 24 мм до 36 мм

TPV уплътнители за 
изолация в широк 
температурен 
диапазон


