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Ideální řešení pro náročné!
Moderní design, současná technologie a vysoká energetická úspora, zajišťuje
nižší poplatky za ohřívání!

Vlastnosti
1. Úspora energie, díky optimální stavbě profilu, speciálnímu projektování
těsnícího systému ze zpěněného EPDM a skleněné vitríně s nízkým
součinitelem pronikání tepla.
2. Moderní design díky štíhlému a zaoblenému tvaru profilů.
3. Vysoký standard bezpečnosti zaručen díky instalací součástí, které chrání
před vloupáním.
4. Bohatý barevný výběr okenních systémů umožňuje jakékoliv aranžmá Vašich
vnitřních prostor.
5. Dobré zvukotěsné parametry zajišťují komfort i v místech se zvýšeným
pohybem.
6. Skvělé těsnící parametry proti větru a vodě díky instalací trojitého těsnění.
7. Systém s dokonalými výsledky v oblasti těsnění proti větru, díky
optimálnímu posílení.

Technické údaje
Barevná škála Systém dostupný v barvách fólie Renolit na bílém a hnědém jádru.
Zvuková izolácia Rw = 35-46 dB (v závislosti od aplikovaných oken)
Profil

Rám

7 – komorové profily rámů a křídel vyrobené výhradně z prvotního materiálu, ve
třídě A, a hluboké konstrukce 82 mm.
Ve standardní verzi je pozinkovaný ocelový rám, případně rám Swisspacer
Ultimate dostupný v různých barevných variantách.

Maximální tloušťka skla je 48 mm. Ve standardní nabídce komplet skla
4/18/4/18/4 se součinitelem pronikání tepla Ug = 0,5 W/(m2K) Možnost
instalace kompletu se čtyřmi skly vyplněnými kryptonem o Ug = 0,3 W/(m2K)
Okna
Možnost instalace skel se zvýšenou akustickou izolací, posíleného zabezpečení
proti krádeži, s ornamenty nebo tmavšími - chránicích proti silnému slunečnímu
záření.
Okno vybavené systémem trojitého těsnění: vnějšího, vnitřního s EPDM a
Těsnění centrálního ze zpěněného EPDM. Těsnění vnější a vnitřní jsou dostupné v černé
a šedé barvě.
MACO MULTI MATIC KS Se dvěma držáky proti vloupání ve standardu, povlak
Silver-Look a podélně zahloubení na zásuvce, možnost závěsu ve vrubu
zabezpečení, řešení v zajištění proti krádeži RC 2 a RC 2N, okno vybaveno
blokádou proti špatnému zamknutí kliky a zvedák křídla *, mikro ventilace **.
Doplňky

*V závislosti od výšky okna
** Pro okna s možností klasického otevírání spolu s otevíráním na ventilaci.

Posílení Posílení rámu - ocelové (zamčené).
Uw = 0,79 W/(m2K)*
Tepelná izolace
*Pro okna 1230x1480 mm – CSI Czechy

