Okna o które się dba

PRESTIGE THERMO

OKNO Z CIEPŁĄ PIANKĄ
Prestige Thermo to okna przeznaczone dla
wymagających Klientów, ceniących sobie zalety
okna energooszczędnego. Takich, którym
zależy na oszczędnościowym i zarazem
ekologicznym rozwiązaniu. Świetnie
sprawdząją sie w budynkach pasywnych.
Łączą oryginalne wzornictwo z wysokim
stopniem termoizolacji. Są lekkie, ale solidne.

ciepła dla ramy tylko Uw=0,8 W/m2K.

nowoczesnych budynków o oryginalnych
wnętrzach. Obniżona o 5 mm wysokość ramy
i skrzydła, pozwala na uzyskanie większej
powierzchni przeszklenia. Dodatkowe detale
oraz akcesoria okienne pozwalają na
podkreślenie indywidualnego stylu właściciela
oraz zapewnienie komfortu, jakiego
potrzebuje.

Prestige Thermo to oryginalne, eleganckie
wzornictwo, charakteryzujące się klasycznymi,
eleganckimi liniami w smukłych profilach
i łagodnymi, zaokrąglonymi krawędziami
round-line. Dzięki zaokrąglonym konturom,
okna doskonale wpisują się w charakter

Dzięki pianowaniu pozwalają na zmniejszenie
rachunków za ogrzewanie. System ram o
zabudowie 70 mm oraz wzmocnienia stalowe
wewnątrz profilu dają optymalne parametry
statyczne, umożliwiające wykonywanie okien
o dużych gabarytach.
Wysokie parametry izolacyjne osiągnięte
zostały dzięki zastosowaniu wypełnienia
komór profilu dodatkowym materiałem
izolacyjnym – ciepłą pianką poliuretanową tzw.
„foam inside”. To technologia, która przy
5-komorowym profilu okna Prestige Thermo
pozwala osiągnąć współczynnik przenikalności

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SYSTEM
5-komorowy system profili, o szer. zabudowy 70 mm z dodatkowym
ociepleniem ram oraz współczynniku przenikalności ciepła dla ramy Uw=0,83 W/ m2K
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mikrowentylacja

współczynnik U dla ramy

SZYBA
potrójny pakiet szybowy firmy Pilkington, o szerokości 36 mm
oraz współczynniku przenikalności ciepła Ug od 0,7 W/m2K
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OKUCIA
MACO Multi Trend

liczba komór

KLAMKI
Hoppe lub inne do wyboru
USZCZELKI
EPDM

elementy zabezpieczeń
antywłamaniowych

3
liczba szyb w pakiecie

WZMOCNIENIE
stalowe 1,5 mm, wielokrotnie gięte

możliwość wypelnienia profilu
pianką poliuretanową

MONTAŻ
ciepły montaż, pełny montaż, montaż do stanu surowego

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA RAMY
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