
GLOBAL-BRILLANT

OKNO GLOBAL- BRILLANT - 5-komorové so stavebnou hĺbkou
70 mm
  

Fantastické okná s ideálnou hĺbkou profilov!

  

Okná nevyberáme a nekupujeme dennodenne. V ideálnom prípade by to mala byť investícia na
celý život. Ak očakávame komfort, úsporu energie a moderný vzhľad tak
okná GLOBAL-BRILLANT sú práve tým riešením, ktoré môžeme odporučiť.

  

Päťkomorová stavba využívajúca izolačné vlastnosti vzduchu ako aj 70-milimetrová stavebná
hĺbka profilov garantujú najlepšie tepelnoizolačné a vytrvalostné parametre.
Charakteristickým prvkom systému okien GLOBAL je vytvarovanie priestoru profilov v súlade s
princípom päťkomorového systému. Veľká komora umožní použitie oceľového vystuženia, v
súlade s pravidlami stavebnej statiky.

  

 

  

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ PREVEDENIE:
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GLOBAL-BRILLANT

  

° Farba biela
° Fóliovaná jednostranne z vonkajšej strany: ZLATÝ DUB, BAHENNÝ DUB, TMAVÝ DUB,
MAHAGÓN, VLAŠSKÝ ORECH, ANTRACIT, SIENA NOCE, SIENA ROSSO, DAGLÉZIA
(NOVINKA!) 
° Fóliovaná obojstranne: ANTRACIT(na bielom podklade) 

  

NADŠTANDARDNÉ FAREBNÉ PREVEDENIE:

  

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

  

NOVINKA:

  

° Farby METBRUSH SILVER a METBRUSH HLINIK.

  

 

  

pozri paletu farieb

  

 

  

ŠTANDARD A VÝHODY POUŽITIA OKIEN GLOBAL-BRILLANT :

    
    1. značkový, nemecký profil Rehau – zaisťujúci veľmi vysokú úsporu energie (atraktívny
súčiniteľ tepelnej izolácie 1,25 W/m2K), moderný vzhľad ako aj trvácnosť konštrukcie, vďaka
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GLOBAL-BRILLANT

zvýšenému priemeru oceľového vystuženia   
    2. 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   
    3. hliníkové kľučky HOPPE sérii Secustik s bezpečnostnou funkciou – zaisťujúce dodatočnú
ochranu pred vlámaním, farebné prevedenie: farba biela a foliovaná jednostranne kľučka farby
bielej; farba foliovaná obojstranne antracit kľučka farby titan F9   
    4. kvalitné izolačné sklo s hodnotou súčiniteľa U=1,0 W/m2K s Super Spacer® – garantuje
veľkú úsporu nákladov za vyhrievanie a zároveň chráni pred hlukom   
    5. technológia Super Spacer® – odstraňuje úkaz kondenzácie vodnej pary na skle a znižuje
náklady na energiu, vďaka minimálnej tepelnej vodivosti   
    6. profil vyplňujúci drážku v dolnej časti rámu – zaisťujúci ochranu pred špinou, zároveň
uľahčí umývanie a čistenie okna   
    7. profil podokennej lavice (montážny) - garantuje bezpečnú prepravu ako aj profesionálnu
montáž okien a parapetov   
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