Iglo Light je moderné okno, ktoré sa vyznačuje krásnym estetickým vzhľadom a úzkymi profilmi okenného rámu a krídla. Poskytuje značné množstvo
denného svetla, čo je veľmi dôležité najmä v starších budovách s vysoko
umiestnenými úzkymi oknami. Konštrukcia okna Iglo Light, ktorá je výsledkom práce nášho vlastného oddelenia pre výskum a vývoj, sa vyznačuje
výbornou statikou a odolnosťou. Je to ideálne riešenie pre všetkých, ktorí
si ocenia elegantný dizajn a vysoký stupeň utesnenia.

Charakteristika:
Profil
Vlastný 5-komorový profil okenného rámu a krídla vyrobený výhradne
z prvotného materiálu triedy A, so stavebnou hĺbkou rámu a krídla 70
mm, pohyblivým stĺpikom užším o 32%, symetricky umiestnenou hliníkovou kľučkou (pohľadová šírka rámu a krídla je 108 mm, šírka pohyblivého
stĺpika je 112 mm).

Zasklenie
Hrúbka trojskla do 36 mm. V štandarde jednokomorové zasklenie so súčiniteľom prestupu tepla Ug=1,0 W/(m 2 K) podľa PN-EN 674
(Ug=1,1 W/(m²K) podľa PN-EN 673). Možnosť použitia balíčkov skiel so
súčiniteľom Ug=0,7 W/(m2K).

Kovanie
V základnej výbave kovanie Maco Multi Matic KS s povrchovou úpravou
Silber-Look, s dvomi bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu a zdvihákom
krídla s poistkou proti nesprávnej polohe kľučky. Možnosť použiť skryté
pánty v drážkach na kovanie. Možnosť použiť kovania typu Twin-Fit umožňujúce sklopiť dve krídla jedným pohybom kľučky.

Utesnenie
Okno je vybavené systémom dvojitého tesnenia: vonkajšie tesnenie,
vnútorné tesnenie z EPDM. Tesnenia sú dostupné v troch farbách: čiernej,
sivej a grafitovej.

Farebná škála
Okná sú k dispozícii v 43 farebných odtieňoch fólii Renolit, jadro bielej
alebo hnedej farby.
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Iglo Light– veľa svetla v modernom dizajne!

Záleží na detailoch...
Konštrukcia systému vyrobeného z päťkomorových PVC
profilov triedy A, vyrobených výhradne z prvotného
materiálu, sa vyznačuje zaobleným tvarom a harmonickým
vzhľadom.

Dizajn

NOVINKA!

Elegantný dizajn vyjadrený štíhlymi profilmi rámu
a krídla a zaoblenými okennými lištami prispôsobenými
tvaru okna.

Okno je vybavené hliníkovou stredovou kľučkou umiestnenou
na pohyblivom stĺpiku, ktorý je so šírkou len 112 mm užší
ako tradičné stĺpiky. Toto riešenie v porovnaní so štandardnými okennými systémami umožňuje získať väčšiu plochu
skiel, čo následne umožňuje prenikanie väčšieho množstva
denného svetla do miestností.

Energetická úspornosť
Vysoko kvalitný vlastný profil triedy A, tesnenie z EPDM,
zasklievacie skla s nízkoemisnými vrstvami a pozinkované oceľové termorámiky, prípadne voliteľné inovatívne rámiky Swisspacer Ultimate poskytujúce až 12%
úspory energie*.

Inovácie a funkčnosť

Moderné kovania twin-fit umožňujú sklopiť dve krídla jedným pohybom kľučky. Táto funkcia zaručuje pri používaní
okna väčší komfort.

Veľká komora výstuže zaručuje výnimočnú stabilitu
a statiku okna.

Veľká komora a vhodná oceľová výstuž zaručujú výnimočnú
stabilitu a statiku okna.

Vyspelé technológie

V oknách je možné použiť inteligentné riadiace systémy
ovládané prostredníctvom diaľkového ovládača, tabletu alebo
mobilných zariadení, ktoré zaručujú funkčnosť, bezpečné
používanie okien, a umožňujú vzájomné prepojenie riešení
s alarmovými systémami.

Okno sa od tradičných riešení líši úzkym pohyblivým
stĺpikom so symetricky umiestnenou kľučkou, ktorý je
o 32% užší v porovnaní s tradičnými systémami.

Bezpečnosť
Vysoko kvalitný profil s optimálnou konštrukciou a moderným kovaním s tzv. prevodovým pohonom kľučky,
umožňujúcim centrálne umiestnenie na pohyblivom
stĺpiku.

Available colours of Renolit films:
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*podľa výskumu Saint Gobain.

Elegantná hliníková kľučka
zdôrazňujúca charakter okna.

Vysoko kvalitné kovanie Maco
Multi Matic KS s dvoma bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu
v štandardnej výbave.

Štíhle profily s úzkym stĺpikom vybaveným
systémom dvojitého tesnenia, čo je novinkou
v riešeniach tohto typu dostupných na trhu.

01. Biely |
02. Krémová |
03. Betónová sivá
|
04. Čadičová sivá (hladká) |
05. Kremeňová sivá | 06. Kremeňová sivá (hladká)
07. Light Black | 08. Moss green | 09. Čadičová sivá | 10. Middle Brown | 11. Chocolate Brown | 12. Light Grey | 13. Pyrite | 14. Black
Grey Smooth | 15. Slate Grey Smooth | 16. Silver V | 17. Iron Glimmer Slate | 18 . Silver D | 19. Crown Platinum | 20. Cardinal Platinum
21. Anthracite | 22. Tmavá červená | 23. Antracit (hladká) | 24 . Palisander | 25. Brúsený Hliník | 26. Briliant modrá |
27. Tmavá zelená
|
30. Sivá
|
31. Sheffield Oak Light | 32. Winchester | 33. Shogun | 34. Orech | 35. Oregon
28. Kovová modrá | 29. Zelená
| 38. Dub špeciálny
|
39. Douglas
|
40. Tmavý dub |
41. Zlatý Dub |
42. Dub prírodný
36. Mahagón
|
37. Macore
43. Mountain pine

