Okna o które się dba

PRESTIGE

CICHO, CIEPŁO, DOBRZE
Prestige to uniwersalny system profili, który
świetnie sprawdza się zarówno w nowoczesnej architekturze budownictwa jedno
i wielorodzinnego, jak i w przypadku renowacji.
Mocna konstrukcja profili o szerokości 70 mm
oraz duże komory na wzmocnienia stalowe
gwarantują optymalne parametry statyczne
i umożliwiają wykonanie okien o dużych
gabarytach.

Klasyczne, eleganckie linie w smukłych
profilach o wyrazistych konturach to
eleganckie rozwiązanie dla każdego domu.

W połączeniu z szeroką ofertą rozwiązań
systemowych model Prestige daje możliwość
kreacji okien podkreślających indywidualny styl
właściciela.

Profil 6-komorowy z podwójną uszczelką
przylgową zapewnia wysoką izolacyjność
cieplną i akustyczną okna. Niezwykle trwałe
i nowoczesne uszczelki to gwaranacja
szczelności i niezawodności. Gładka
powierzchnia ramy sprawia, że mycie
i konserwacja jest prosta, jak nigdy dotąd.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SYSTEM
6-komorowy system profili, o szer. zabudowy 70 mm
oraz współczynniku przenikalności ciepła dla ramy U=1,2 W/ m2K
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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

elementy zabezpieczeń
antywłamaniowych

liczba komór

KLAMKI
standardowe lub inne do wyboru
USZCZELKI
EPDM

3
liczba szyb w pakiecie

WZMOCNIENIE
stalowe 1,5 mm, wielokrotnie gięte
MONTAŻ
do stanu surowego, pełny montaż lub ciepły montaż

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA RAMY
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UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY POMIAR!
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