Okna o które się dba

KOMFORT

KOMFORT W STANDARDZIE
Wypełnienie komór pianką poliuretanową (tzw.
foam inside) to nowoczesna technologia,
wymagająca zastosowanie specjalistycznych
maszyn, stosowana w oknach Eko Plast
Kraków.

Okna Komfort przeznaczone są do wszystkich
typów budynków, od wolnostojących domów,
przez mieszkania, po budynki firm oraz
instytucji. To bogactwo rozwiązań
systemowych w bardzo atrakcyjnej cenie.
Wyposażone są w podwójną uszczelkę
przylgową o głębokości zabudowy 70 mm,
duże komory na wzmocnienia stalowe, a także
5 komór izolacyjnych wysokiej klasy
jakościowej i estetycznej. Spełniają
nowoczesne standardy w ramach stolarki
okiennej. Gwarantują optymalne połączenie
statyki, izolacyjności i akustyki.
W zależności od potrzeb, istnieje możliwość
zamówienia pakietu dwu lub trzyszybowego.
Wymagającym Klientom zaoferować możemy
również wypełnienie profilu Komfort
dodatkowym materiałem izolacyjnym, ciepłą
pianką poliuretanową, co obniża parametry
przenikalności ciepła nawet do 45%.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SYSTEM
5-komorowy system profili, o szer. zabudowy 70 mm
oraz współczynniku przenikalności ciepła dla ramy U=1,3 W/ m2K

1,3
mikrowentylacja

współczynnik U dla ramy

SZYBA
podwójny pakiet szybowy firmy Pilkington, o szerokości 24 mm oraz współczynniku
przenikalności ciepła Ug=1,0 W/m2K. Możliwe zastosowanie pakietu 3-szybowego.
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OKUCIA
MACO Multi Trend

liczba komór

KLAMKI
standardowe lub inne do wyboru
USZCZELKI
EPDM

elementy zabezpieczeń
antywłamaniowych
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liczba szyb w pakiecie

WZMOCNIENIE
stalowe 1,5 mm, wielokrotnie gięte

możliwość wypelnienia profilu
pianką poliuretanową

MONTAŻ
do stanu surowego, pełny montaż lub ciepły montaż

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA RAMY
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UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY POMIAR!
Kraków
ul. Bronowicka 2a
tel. +48 12 638 51 85
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os. Boh. Wrzesnia 3
tel. +48 12 640 61 11

Eko Plast Kraków, ul. Wrobela 3, 30-798 Kraków

Kraków
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tel. +48 12 411 63 01
e-mail: biuro@ekoplast.krakow.pl

INFOLINIA
tel: +48 12 638 51 85
kom: +48 600 481 423
www.ekoplast-krakow.pl

