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Okná » Okná PVC » IGLO 5 Classic

IGLO5 Classic

Veľmi dobre parametre tepelnej izolácie v atraktívnej cene umožňuje výrazne

ohraničiť straty tepla v domoch a bytoch.

Vlastnosti

1. Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.

2. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácií háčikov proti vlámaniu v

štandardnej výbave.

3. Bohatá farebná paleta 43 farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných

priestorov.

4. Veľmi dobré technické parametre zabezpečujúce úsporu tepla vďaka

optimálnej konštrukcií a tesneniu s EPDM.

5. Vynikajúce zvukotesné parametre, zabezpečujúce akustický komfort.

Technické údaje

Okná

Hrúbka do 36 mm.

V štandardnej sade jednokomorové sklo s vlastnosťou prenikania tepla Ug = 1,0

W/(m2K) wg PN-EN674. Možnosť inštalácie kompletu s troma sklami s

vlastnosťou U=0,7 W/(m2K).

Profil
5 komorový profil rámu a krídel vykonaný výlučne z prvotného materiálu v

triede A, s hĺbkou 70 mm.

Tesnenia

Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM

a centrálneho zo speneným EPDM. Tesnenia vonkajšie a vnútorné sú dostupné

v čiernej, šedej a grafitovej farbe.

Farebná škála Systém dostupný v 43 farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.

Akustická izolácia Rw= 34-44 dB V závislosti od použitých okenných kompletov.

Rám
V štandarde pozinkovaný, oceľový rám. Eventuálne rám Swisspacer Ultimate v

rôznych farebných verziách.

Tepelná izolácia
Uw = 0,89 W/(m2K)*

*Pre okna s rozmerom 1500 x 1500 mm, CSI Czechy.

Doplnky

MACO MULTI MATIC KS Z dvoma držiakmi proti vlámaniu v štandarde, povlak

Silver-Look a pozdĺžne zahĺbenia na zásuvke, možnosť závesu vo vrube

zabezpečenia, riešenia v zabezpečeniu proti krádeži RC 2 a RC 2 N, okno

vybavené blokádou zlého zamknutia kľučky a zdvihák krídla*,

mikroventilácia**. Moderné kovania twin-fit, ktoré umožňujú sklopenie dvoch

okenných krídel jedným pohybom kľučky.

*V závislosti od výšky okna 

**Pre okna s možnosťou klasického otvárania spolu s otváraním na ventiláciu.

Posilnenie

Posilnenie rámu – oceľoví (zamknuté). V prípade plného posilnenia je háčik

zabezpečujúci proti vlámaniu pripevnený k oceli. Možnosť aplikácie posilnenia

zo skleneného vlákna, čo zabezpečuje nápravu termoizolačných vlastností okna.
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