
Energetic

Komfort a úspora nákladov vďaka oknám ENERGETIC
  

6-komorové so šírkou 86 mm a technológiou SUPER SPACER® v štandarde.

  

Počas  stavby, alebo prestavby domu, alebo pri výmene okien a dverí vo svojom  byte, musíme
sa vždy dôkladne zamyslieť a vybrať rozhodnutie, ktoré bude  mať dôrazný vplyv na vzhľad
nášho interiéru. Ak chcete, aby Váš  interiér bol teplý, vyznačoval sa komfortom a vysokou
úsporou energie,  okná Energetic sú pre Vás tým najlepším riešením.

  

Dokonalé  parametre tepelnej izolácie a 6-komorová stavba profilov okien Energetic  spravia to,
že sa budeš  cítiť komfortne aj vtedy, keď za oknom bude  studená zima. Vďaka šírke profilov
86 mm je možné použiť dvojkomorové  tabuľové súbory, ktoré výrazne zvýšia energoúsporné
prednosti okien, čím  zaručia redukciu nákladov na kúrenie a majú tiež výrazný vplyv na 
zníženie hladiny hluku, zvyšujúc tak komfort nášho bytu či domu.

  

Dodatočne  vďaka neobyčajne hladkému vonkajšiemu povrchu profilov a zaobleným  hranám,
ako aj vďaka použitiu šedého tesnenia /pre biele okná v  štandarde/ okná Energetic to je tá
ideálna kompozícia a výnimočný vzhľad,  vďaka čomu nadobúdajú prestížny charakter.
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ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ PREVEDENIE:

  

° Farba biela
° Fóliovaná jednostranne z vonkajšej strany: ZLATÝ DUB, BAHENNÝ DUB, MAHAGÓN,
VLAŠSKÝ ORECH 
° Fóliovaná obojstranne: ZLATÝ DUB, BAHENNÝ DUB, MAHAGÓN, VLAŠSKÝ ORECH

  

NADŠTANDARDNÉ FAREBNÉ PREVEDENIE:

  

° Dostupná široká paleta farieb, špeciálne ceny pre individuálne potreby.

  

 

  

 

  

ŠTANDARD A VÝHODY POUŽITIA OKIEN ENERGETIC :

    
    1. úspora  energie, doposiaľ nevyskytujúca sa v tejto triede okien – koeficient  celého okna
Uw=0,79 W/m4K so sklom s koeficientom Ug=0,5 W/m4K   
    2. technológia  SUPER SPACER® – 15% viac tepla, do 2dB znížená hladina hluku, do 70% 
nižšia kondenzácia vlhkosti, trvácnosť skla do 20 rokov   
    3. značkový nemecký systém Rehau, 6-komorový profil so šírkou 86 mm – trvácnosť
konštrukcie a farby, záruka až do 10 rokov   
    4. špeciálna výška rámu (66 mm) a krídla (57 mm) – dosiahnutie lepších parametrov
tepelnej izolácie, vďaka zväčšenej ploche skla   
    5. súbory  skla s hrúbkou až do 53 mm – v spojení s veľmi dobrými parametrami  profilov
zaručia vysokú redukciu nákladov na kúrenie a znížia hladinu  hluku   
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    6. oceľové vystuženia – vysoká pevnosť konštrukcie vďaka zväčšenému priemeru
vystuženia, veľmi dobrá tuhosť profilov   
    7. bezpečnostné  kovanie v štandarde s mikroventiláciou (stupňovaný sklon – výberovo), 
blokáda kľučky so zdvihákom krídla, dvoma poistkami proti vypáčeniu v  každej časti - garantuje
zvýšený komfort obsluhy a vysokú bezpečnosť   
    8. kľučka HOPPE zo série Secustik® – dodatočná ochrana pred vlámaním v štandarde  
    9. šedé tesnenie pre biele okná v štandarde – zvýraznenie ideálnej kompozície a
výnimočného vzhľadu okna   
    10. profil vyplňujúci drážku v dolnej časti rámu – zaisťuje ochranu pred špinou, zároveň
uľahčí umývanie a čistenie okna   
    11. profil podokennej lavice (montážny) - garantuje bezpečnú prepravu ako aj profesionálnu
montáž okien a parapetov.  
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