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Okná » Drevené okná » SOFTLINE

Iglo Energy

Ideálne riešenie pre náročných! Moderný dizajn, súčasná technológia a vysoká

energetická úspora zabezpečuje nižšie poplatky za ohrievanie!

Vlastnosti

1. Úspora energie, vďaka optimálnej stavbe profilu, špeciálne projektovanému

tesniacemu systému zo speneného EPDM a sklenenej vitríne s nízkym

súčiniteľom prenikania tepla.

2. Moderný dizajn vďaka štíhlemu a zaoblenému tvaru profilov.

3. Vysoký štandard bezpečnosti zaručený vďaka inštalácií súčastí

zabezpečujúcim ochranu pred vlámaním.

4. Bohatý farebný výber okenných systémov umožňuje akúkoľvek aranžáciu

Vašich vnútorných priestorov. V ponuke máme 33 farieb okien.

5. Dobré zvukotesné parametre zabezpečujú komfort aj v miestach zo

zvýšeným ruchom.

6. Skvelé tesniace parametre ovzdušia a vodeodolnosti vďaka inštalácií

trojitého utesnenia.

7. Systém z dokonalými výsledkami v oblasti tesnenia vetra, vďaka

optimálnemu posilneniu.

Technické údaje

Rám

Termický zariadenie na odplav vody, ktorý uľahčuje odvod vody; vonkajšie a

vnútorné podrezanie pod vonkajší profil, široká škála krycích (paleta RAL) a

transparentných lakov; možnosť využitia nízkeho prahu.

Tepelná izolácia Uw = 0,79 W/(m2K)

Farebná škála široká škála krycích (paleta RAL) a transparentných lakov

Okná

Štandardný balíček s dvoma sklami v hrúbke 24 mm, súčiniteľ prestupu tepla Ug

= 1,0 W/(m2K) PN-EN674. Možnosť inštalácie dvoch, troch alebo štyroch skiel.

Pre Softline 68 mm – max. zasklenie 32 mm súčiniteľ prestupu tepla Ug = 0,8

W/(m2K).

Pre Softline 78 mm – max. zasklenie 44 mm súčiniteľ prestupu tepla Ug = 0,6

W/(m2K).

Pre Softline 88 mm – max. zasklenie 54 mm súčiniteľ prestupu tepla Ug = 0,5

W/(m2K)v komplete s troma sklami alebo Ug = 0,3 W/(m2K) v komplete s štyrmi

sklami s kryptónom.

Možnosť využitia skla so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdené, bezpečné proti

vlámaniu, ozdobné, slnečný filter.

Doplnky

Maco viac Matic KS; Štandardné dve západky proti krádeži; Okno s blokádou

proti zlému zamknutiu*; mikroventilácia **; voliteľné použitie skrytých závesov

* V závislosti na výške okna

** Pre okná s možnosťou ventilácie

Profil
Výber z profilov z troma hĺbkami: 68 mm, 78 mm, 88 mm z troch druhov driev:

meranti 450 +, borovica a smrek.
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