PRODUCT KNOWLEDGE
V. 01.2017
Nama / Tipe

: uPVC Hoffen

Product Size

: Sesuai kebutuhan (Custom Size)

Berat
:
Kisaran 20-40 kg tergantung model dan ukuran
Spesifikasi
:
1. Untuk Pintu dan Jendela Sliding menggunakan tebal profil 88-95mm
2. Untuk Pintu dan Jendela Swing menggunakan tebal profil 60mm
3. Tebal uPVC 2 s/d 3mm
4. Tebal penguat baja Galvanis 1.2 s/d 2mm
5. Permukaan uPVC Hoffen telah dilapisi lapisan anti-UV sehingga tidak mudah mengalami
Yellowing/Ageing resistance.
6. Garansi anti yellowing untuk uPVC Hoffen selama 10 tahun
Keunggulan
:
Keunggulan uPVC dibandingkan produk materi lain
1. uPVC menggunakan profil yang memungkinkan
perpindahan panas yang terkontrol. Suhu dalam
ruangan tidak akan mudah terpengaruh oleh suhu
luar ruangan. Ini disebabkan oleh rongga-rongga
pada profil uPVC.
2. uPVC tidak mudah menghantarkan panas,
berbeda dengan aluminium dan besi/metal yang
mudah menghantarkan panas.
3. Kondisi profil dengan struktur berongga pada
uPVC juga menjadikan ruangan lebih kedap
terhadap
suara.
Terlebih
lagi,
dengan
ditambahkannya aksesoris rubber seal pada sisisisi uPVC.
4. Profil kusen digabungkan dengan menggunakan suhu yang sangat tinggi dan ditunjang dengan
EPDM sealed rubber sebagai perekatnya sehingga menutup semua celah untuk air hujan dan
angin dari luar.
5. Bahan material uPVC bukan merupakan penghantar api dan panas, sehingga apabila terjadi
kebakaran, tidak menyebabkan api semakin besar.
6. Material uPVC memiliki ketahanan yang sangat tinggi dan tidak terpengaruh terhadap air hujan,
cahaya matahari, korosi, polusi, debu, hempasan angin maupun perubahan cuaca yang sangat
ekstrim. Material uPVC tidak mudah berubah bentuk, karena pada rangka dalamnya, terdapat
penguat berbahan besi galvanized.
7. Material uPVC juga tidak perlu dicat atau difinishing ulang, karena bahan uPVC sudah tercampur
secara merata bersama dengan warnanya.
8. Profil uPVC 100% merupakan bahan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang kembali tidak
beracun sehingga aman bagi lingkungan dan keluarga.
9. Memiliki sistem penguncian yang sangat tinggi, sehingga aman karena tidak mudah dibuka dari
luar.
10. Material uPVC dapat bertahan hingga 50 tahun dibandingkan dengan aluminium yang hanya 10

tahun.
11. Warna material uPVC mampu bertahan hingga 10 tahun tanpa menguning.

Test perbandingan Yellowing uPVC Hoffen dengan Produk uPVC lain (Super Hard Light)

Penggunaan
:
Pintu dan Jendela uPVC adalah produk eksterior sehingga dapat dipasang didalam maupun
diluar ruangan
Perhatian/ Garansi
:
1. Garansi 10 tahun untuk Pintu uPVC Hoffen dengan syarat:
1.1. Tidak berlaku bila pada saat pemasangan terjadi kesalahan yang menyebabkan cacatnya
produk, seperti lubang bor dll.
1.2. Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan applicator dalam memperlakukan produk uPVC
akan menyebabkan garansi tidak berlaku.
Finishing
:
Produk uPVC tidak memerlukan finishing tambahan dengan 2 pilihan warna, hitam dan
putih.
Cara Pemasangan
:
Pemasangan product ini sama dengan cara pemasangan pintu pada umumnya:
1. Terlebih dahulu cek lubang dinding yang tersedia, pastikan ukurannya sesuai dengan ukuran
kusen + pintu yang akan di pasang.
2. Untuk mempermudah pemasangan, pastikan bahwa permukaan lubang dinding rata dan
bentuknya benar-benar siku.
3. Pasang kusen pintu pada lubang dinding dan pastikan kusen berbentuk siku-siku. Cek dengan
mengukur diagonal A dan B. Diagonal A dan B harus sama panjang.
4. Pasangkan kusen kedalam rong dinding, kemudian pasang sekrup pada kusen.
5. Pasang daun jendela atau daun pintu, apabila merupakan jendela kaca mati, pasang kaca terlebih
dahulu, kemudian pasang seal/bead kaca sesuai dengan profil yang ada.
Penggunaan
:
Digunakan untuk keperluan interior dan eksterior
Perhatian/Garansi

: Penggantian apabila terdapat cacat produksi

Model standard uPVC Hoffen :

