Profile - Okna i drzwi pcv, okna z Oknoplast Kraków

W standardzie okien OKNOPLAST-Kraków zastosowany został nowoczesny, pięciokomorowy
system profili VEKA Perfectline o szerokości 70 mm, produkowany w klasie A – najwyższej
klasie profili. Klasa A oznacza, że ścianki zewnętrzne okien mają 3 mm grubości, a szerokość
komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm. Dzięki tym parametrom zagwarantowana jest
większa stabilność i trwałość okien, a także większa ochrona przed hałasem. Okna w klasie A
cechuje ponadto niska podatność na uszkodzenia oraz doskonała odporność na zmiany
temperatur. Dzięki wysokim parametrom termoizolacyjnym i statycznym, użytkownicy okien
OKNOPLAST-Kraków oszczędzają znacząco na ogrzewaniu swoich domów, jak również
unikają problemów z funkcjonowaniem okna. Jeszcze lepszymi parametrami pod względem
termoizolacyjności cechuje się sześciokomorowy profil Thermic 90, który powstał z myślą o
Klientach, dla których oszczędność energii jest priorytetem.
Kluczowym elementem decydującym o trwałości i funkcjonalności okien, a także ich sztywności,
jest wzmocnienie wykonywane ze stali ocynkowanej. Pięciokrotnie gięte w skrzydle i zamknięte
w ramie, dzięki grubości co najmniej 1,5 mm, zapewnia oknom wieloletnie bezawaryjne
funkcjonowanie. Odpowiednie parametry wzmocnienia zabezpieczają przed odkształcaniem się
profilu i wypaczaniem okna. Pozwala to na zastosowanie większych przeszkleń w oknie.
Kolejną zaletą profili stosowanych w OKNACH z Krakowa jest wyjątkowa stabilność barwy,
dzięki której nawet po wielu latach użytkowania okna wyróżniają się niezmiennością koloru. W
przypadku okien w jednostronnym kolorze zewnętrznym stosuje się metodę koekstruzji. To
unikalne rozwiązanie polega na zastosowaniu warstwy barwionego PVC pod okleiną
drewnopodobną. Dzięki temu nawet po głębokim zarysowaniu okna usterka nie będzie
widoczna.
W OKNACH z Krakowa stosowane są uszczelki EPDM, które cechuje wysoka odporność na
warunki atmosferyczne i promienie UV. Dostępne są w trzech kolorach (czarnym, szarym i
brązowym), w zależności od wyboru koloru okien. Pozwala to na zastosowanie w oknach z
okleiną drewnopodobną uszczelki w odcieniu zbliżonym do barwy okna. Dzięki temu wyjątkowo
estetycznie komponuje się ona z oknem. Poza niewątpliwymi walorami wizualnymi i trwałością,
uszczelki z oferty OKNOPLAST-Kraków cechuje również podnosząca komfort użytkowania
odporność na zabrudzenia.
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Nowy wymiar energooszczędności.

profil PLATINIUM EVOLUTION

2

Połączenie piękna i funkcjonalności..

czytaj więcej
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Standard ten jest połączeniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i klasycznego wyglądu.
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