PASSIV LINE ULTRA
Okna pasywne Passiv Line Ultra
to rewolucyjna propozycja skierowana do właścicieli domów
energooszczędnych, gwarantująca wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów za
ogrzewanie. Zastosowano tu rozwiązanie techniczne polegające na
wklejeniu szyb o współczynniku
Ug = 0,3 W/m 2/K w
wzmocnień stalowych, umieszczono termoplastyczne wkładki
wzmocnione włóknem szklanym z tworzywa o nazwie Ultradur
wypełniono pianą poliuretanową.
Na styku ramy i skrzydła umiesz-

czono zestaw trzech uszczelek
obwodowych, gwarantujący nie
tylko większą szczelność całej konstrukcji, ale także zdecydowanie
dłuższą żywotność mechanizmów okuciowych, które w tzw.
suchej komorze są odizolowane od
warunków zewnętrznych.
Zapewnia to dłuższą żywotność
elementów okucia i pozwala na
bezawaryjne użytkowanie okien.
Okna posiadają okucia Siegenia Titan AF z mikrowentylacją,
zaczepem antywyważeniowym
i grzybkowymi, obrotowymi, samonastawnymi rolkami KoPiBo.

PASSIV LINE PLUS
Passiv Line Plus to okna przeznaczone dla domów energooszczędnych. W konstrukcji okien wykorzystano innowacyjne rozwiązanie
techniczne polegające na wypianą poliuretanową oraz umieszczeniu
w
kształtek styropianowych. Zastosowano także wkładkę izolującą
wkład szybowy, wykonaną z taśmy
PES. Energooszczędny system
trzyszybowy o współczynniku
Ug = 0,5 W/m2/K stanowi gwarancję,
że okna Passiv Line Plus zachowają znakomitą izolacyjność cieplną
i akustyczną. Ponadczasowy design
okien pozwala na stworzenie ciekawych i oryginalnych rozwiązań architektonicznych.

Porównanie strat
start energii dla domu z oknami
standardowymi i energooszczędnymi Passiv
Line Plus. Powierzchnia okien 25 m2.
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1. Izolacja cieplna lepsza o 60% od standardowych rozwiązań okiennych
2. Najniższy współczynnik przenikalności ciepła
wynoszący dla całego okna Uw=0,5 W/m2 /K
3. Wklejony pakiet 4-szybowy z kryptonem
Ug=0,3 W/m2 /K
4. Znakomita izolacyjność akustyczna uzyskana dzięki parametrom technicznym szyby i
potrójnemu zestawowi uszczelek
5. Ciepła ramka międzyszybowa SWISSPACER
posiadająca najlepsze właściwości izolacyjne,
dzięki czemu zapobiega skraplaniu się pary
wodnej
6. Termoplastyczne wkładki wzmocnione
włóknem szklanym z tworzywa Ultradur High
Speed
7. 6 komór wypełnionych pianą poliuretanową
8. Większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu wklejonych szyb
9. Zaczepy antywyważeniowe gwarantujące
jeszcze większy poziom bezpieczeństwa,
10. Bezpieczna klamka HOPPE Secustik® z opatentowanym mechanizmem blokującym

1. Izolacja cieplna lepsza o 50% od standardowych rozwiązań okiennych
2. Współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna wynoszący jedynie Uw= 0,7 W/m2 /K
3. Energooszczędny system trzyszybowy
Ug=0,5 W/m2 /K
4. Zestaw trzech uszczelek polepszający izolację
akustyczną, termiczną oraz wiatroszczelność
okien, co stanowi idealne rozwiązanie dla
domów energooszczędnych
5. Ciepła ramka międzyszybowa SWISSPACER
posiadająca najlepsze właściwości izolacyjne,
dzięki czemu zapobiega skraplaniu się pary
wodnej
6. Styropianowe kształtki we wzmocnieniach
profili
7. Wkładka izolująca wkład szybowy z taśmy
PES eliminująca przewiew pod szybą
8. 6 komór wypełnionych pianą poliuretanową
9. Zaczepy antywyważeniowe gwarantujące
wysoki poziom bezpieczeństwa
10. Bezpieczna klamka HOPPE Secustik® z opatentowanym mechanizmem blokującym

ENERGY LINE PLUS
Linia okien energooszczędnych
Energy Line Plus to gwarancja doskonałych właściwości cieplnych
i akustycznych oraz niezwykle
wytrzymałej konstrukcji profili
okiennych. Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zminimalizowano ryzyko wykrzywienia,
wygięcia, a także osiadania
skrzydła. Metoda ta zapobiega
pęknięciom szyb, które mogą

powstawać w wyniku naprężeń
punktowych, jak również wydłuża czas eksploatacji skrzydeł
bez potrzeby ich regulacji. Szyba
wklejana jest po całym obwodzie,
co stanowi także zabezpieczenie
przed włamaniem, ponieważ nie
daje się jej wypchnąć, co może się
zdarzać w oknach o standardowej
konstrukcji.

ENERGY LINE
Okna energooszczędne Energy Line
to połączenie znakomitych parametrów technicznych z atrakcyjną ceną. Sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesna
stylistyka z delikatnymi skosami
i zaokrągleniami nadaje oknom har-

monijny w ygląd. Zastosowana
w tej linii ciepła ramka SWISSPACER
eliminuje problem skraplania się pary
wodnej.
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1. Izolacja cieplna okna lepsza o 45% od standardowych rozwiązań okiennych
2. Współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna Uw= 0,79 W/m2 /K
3. Pakiet szybowy Ug= 0,5 W/m2 /K
4. Zestaw trzech uszczelek polepszający izolację
akustyczną, termiczną oraz wiatroszczelność
okien, co stanowi idealne rozwiązanie dla
domów energooszczędnych
5. Ciepła ramka międzyszybowa SWISSPACER
posiadająca najlepsze właściwości izolacyjne,
dzięki czemu zapobiega skraplaniu się pary
wodnej
6. Profil 6-komorowy o głębokości zabudowy
85mm
7. Podnośnik skrzydła z blokadą błędnego obrotu klamki
8. Listwa podparapetowa z uszczelką eliminującą przewiew
9. Ponadczasowy design, pozwalający zrealizować ciekawe rozwiązania architektoniczne

1. Izolacja cieplna lepsza o 45% od standardowych rozwiązań okiennych
2. Współczynnik przenikania ciepła dla całego
okna Uw= 0,80 W/m2 /K
3. Pakiet szybowy Ug= 0,5 W/m2 /K
4. Dwie uszczelki zapewniające lepszą ochronę
akustyczną i termiczną
5. Ciepła ramka międzyszybowa SWISSPACER
posiadająca najlepsze właściwości izolacyjne,
dzięki czemu zapobiega skraplaniu się pary
wodnej
6. Profil 6-komorowy o głębokości zabudowy
85mm
7. Podnośnik skrzydła z blokadą błędnej obsługi
klamki
8. Listwa pomdparapetowa z uszczelką eliminującą przewiew
9. Możliwość zastosowania listew przyszybowych o różnych kształtach, które umożliwiają
wieloraką stylizację.

KOLORYSTYKA OKIEN PVC

05 mahoń

23 złoty dąb

27 orzech

60 szary antracytowy

29 walnuss amaretto

30 ciemno zielony

32 ciemny czerwony

33 palisander

34 szary

40 szary antracytowy

41 stalowy niebieski

43 zielony

44 biały

47 brylantowy
niebieski

52 brzoza

61 szary

62 szary bazaltowy

95 dąb khaki

96 dąb

99 szary

49 kremowy
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