Okna o które się dba

DIAMOND

DIAMENT WŚRÓD OKIEN
System okien pasywnych, przeznaczony dla
tych, którzy cenią sobie najwyższą jakość,
elegancki design i nie chcą przepłacać.
Oryginalne wzornictwo charakteryzujące się
pięknie wyprofilowanymi, zaokrąglonymi
kształtami ram i listw przyszybowych,
dopracowanym detalom, eleganckim klamkom
i okuciom oraz idealna biel profili nadają
pomieszczeniu nowoczesny, elegancki wygląd.

Dzięki doskonałej termoizolacji rachunki za
ogrzewanie są niższe, co sprawia, że inwestycja w system Diamonda zwróci sie po kilku
latach.

System Diamond przeznaczony jest do domów
energooszczędnych. Współczynnik przenikalności ciepła dla ramy wynosi 0,7 W/ m2K,
a dla potrójnej szyby tylko 0,6 W/ m2K!

Okna Diamond zostały zaprojektowane jednak
nie tylko po to, by cieszyć oko i zaspokajać
wyszukane gusta estetów. W ich konstrukcji
zastosowaliśmy najlepsze ze sprawdzonych
oraz oparte na najnowszych technologiach,
przetestowane rozwiązania. Okna o 8-komorowym profilu, szerokości zabudowy 90 mm oraz
systemie 3 uszczelek spełniają najwyższe
standardy energo- oszczędności, izolacyjności
akustycznej oraz odporności na czynniki
atmosferyczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SYSTEM
8-komorowy system profili, o szer. zabudowy 90 mm
oraz współczynniku przenikalności ciepła dla ramy Uw=0,7 W/ m2K
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SZYBA
potrójny pakiet szybowy firmy Pilkington, o szerokości 44 mm
oraz współczynniku przenikalności ciepła Ug od 0,5 W/m2K
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MONTAŻ
ciepły montaż, pełny montaż, montaż do stanu surowego
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