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PVC OKNA BLUEVOLUTION 92
PREFINJENA ELEGANCA
Harmonična združitev konvencionalne in inovativne tehnologije. Elegantne
linije, ozke vidne širine.
VARČNOST
Boljša toplotna izolacija zaradi napredne zasteklitvene debeline celo do 60
mm. Proﬁl A razreda zaradi svoje širine (92 mm) zagotavlja odlično toplotno
izolacijo in visoko energetsko učinkovitost.
STABILNOST
Varna razbremenitev tudi pri steklih z veliko maso zaradi posebne
konstrukcije ojačevalne komore.
ZATESNITEV
Sistem tesnenja z dvema prislonskima in enim sredinskim tesnilom.
VARSTVO OKOLJA
100% primeren za reciklažo zaradi uporabe zelo kakovostne plastike in
jeklene ojačitve v standardu.

PVC OKNA BLUEVOLUTION 82
Najnovejša generacija varčnih oken bluEvolution 82 je optimalna
kombinacija inovativne tehnologije in najboljših parametrov toplotne
zaščite, speciﬁčnih za pasivno gradnjo. Poseben sistem 6 komornih PVC
proﬁlov s širino 82 mm, v kombinaciji z zanesljivo pozidavo in troslojnim
steklom v standardu, je eden izmed najboljših na trgu. Okna bluEvolution
82 zagotavljajo najvišjo možno stopnjo energetske učinkovitosti in s tem
največje varčevanje pri ogrevanju v primerjavi s stroški njihovega nakupa.
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PVC OKNA SALAMANDER 76
POPOLNOST OBLIKE
Harmonična združitev elegantno zaobljenega round-line krila z najnovejšo
okensko tehnologijo.
5-KOMORNI PROFIL
V kombinaciji z dvema izjemno kakovostnima tesniloma zagotavlja visoko
toplotno in zvočno izolacijo (do 47 dB).
MOČNA JEKLENA OJAČITEV
Zagotavlja stabilnost oblike in dolgoročno pravilno delovanje.
EDINSTVENA BELINA
Sveže beli, sijoči proﬁli, narejeni iz visoko kakovostnega PVC-ja so
enostavni za čiščenje in odporni proti vremenskim vplivom. Na voljo so Vam
tudi številne standardne barve in lesni furnirji.

PVC OKNA IDEAL 8000
Okna iz sistema Ideal 8000 so odgovor na potrebe najbolj zahtevnih
uporabnikov. Zaradi svoje sestave in energijske varčnosti so idealna za
vgradnjo v nizkoenergijske in pasivne hiše. Vrhunski šestkomorni proﬁl s
sredinskim tesnenjem zagotavlja odlično toplotno in zvočno izolacijo. Okna
odlikuje klasična, elegantna oblika.
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PVC OKNA IDEAL 5000
Za sistem Ideal 5000 je značilno tretje tesnilo in višji okvir. Takšna
kombinacija dodatno izboljšuje odpornost proti vremenskim vplivom. Okna
so primerna za uporabo v stanovanjski gradnji in predstavljajo odlično
rešitev za ljudi, ki iščejo dolgoročno energetsko učinkovitost.

PVC OKNA IDEAL 4000
Sistem Idela 4000 je osnovni model iz serije Ideal. Odlikuje ga preﬁnjen
dizajn in bogate dodatne sistemske rešitve. Okna ustrezajo vsem zahtevam
sodobne gradnje in so primerna tako za stanovanjsko, kot poslovno
gradnjo. Predstavljajo odlično povezavo med najsodobnejšo tehnologijo in
udobjem uporabe po zelo ugodni ceni.
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