OKNA PCV (PVC) - Okna i drzwi pcv, okna z Oknoplast Kraków

W oknach stosujemy wyłącznie profile renomowanej niemieckiej firmy VEKA AG. Wyróżniają
się one bardzo wysokimi parametrami statycznymi i termoizolacyjnymi, jeszcze większą ich
zaletą jest wyjątkowa stabilność koloru; nawet po wielu latach użytkowania OKNA te wyróżniają
się wśród innych niezmiennością koloru. Okna w jednostronnym kolorze zewnętrznym pod
okleiną drewnopodobną posiadają warstwę barwionego PVC. To unikalne rozwiązanie sprawia,
że nawet po głębokim zarysowaniu okleiny usterka nie będzie widoczna.
W oknach zastosowane są bogato wyposażone okucia austriackiej firmy MACO. Zwiększone
możliwości regulacyjne wpływają na bezawaryjność obsługi, a srebrny kolor okuć nie tylko
świadczy o nowoczesnym i ekologicznym zabezpieczeniu antykorozyjnym, ale jednocześnie
polepsza estetykę okna. Natomiast teflonowe podkładki zawiasów poprawiają płynność pracy
skrzydła.
W standardzie znaleźć można również nowość na rynku polskim ? szybę THERMOLINE 1,0 o
zwiększonych właściwościach termoizolacyjnych i współczynniku przenikalności cieplnej U=1,0,
produkowaną przez firmę PRESS-GLAS.
Aby podkreślić indywidualny kształt OKIEN wyposażone są one w aluminiowe klamki HOPPE o
oryginalnych kształtach i wyjątkowej kolorystyce. Klamki te, produkowane na specjalne
zamówienie, mają nieprzeciętną wytrzymałość testowaną na 15 tysięcy cykli, podczas gdy
rygorystyczna norma niemiecka DIN przewiduje ilość 10 tysięcy za wystarczającą.
Niepowtarzalny charakter nadaje oknu również wybór listwy przyszybowej, indywidualizując
wewnętrzną stronę pomieszczenia. Do wyboru jest listwa standardowa, polecana do wnętrz
klasycznych, listwa ozdobna, do wnętrz w stylu retro; oraz listwa Art do wnętrz nowoczesnych.
Do wyboru w standardzie są również odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV
uszczelki EPDM: czarna, szara lub brązowa do okien z okleiną drewnopodobną.

Dostępna paleta kolorów standardowych

NOWOŚĆ profil Winergetic Premium
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Nowy wymiar energooszczędności.

profil PLATINIUM EVOLUTION
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Połączenie piękna i funkcjonalności..

czytaj więcej

czytaj więcej

profil KONCEPT
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Standard ten jest połączeniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i klasycznego wyglądu.

czytaj więcej
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