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GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Okno Doskonałe 

Wyjątkowe parametry izolacji cieplnej.

T- Energy to nowoczesne okno o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych zapewnionych poprzez wykorzystanie

do jego produkcji profili  o głębokości ramy aż 88 mm. 

Idealny wybór, który zagwarantuje optymalne połączenie trwałości okna z najlepszą izolacją termiczną. Okno w tym

systemie dedykowane jest w szczególności do pasywnych budynków mieszkalnych i użytkowych.
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SYSTEM T-ENERGY:

prosta, ponadczasowa elegancja

jednakowa wysokość przylgi skrzydła i ramy

głębokość ramy: 88 mm

głębokość złożenia: 111 mm

wysokość złożenia: 129 mm

system 6 komorowy

ilość uszczelek w standardzie: 3 (system MD w standardzie)
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Uw* = (dla okna referencyjnego)

1,11 W/m²K z szybą Ug = 1,0 (pakiet 1-komorowy: 4/16Ar/4 c.r.)

0,86 W/m²K z szybą Ug = 0,6 (pakiet 2-komorowy: 4/14Ar/4/14Ar/4 c.r.)

0,71 W/m²K z szybą Ug = 0,4 (pakiet 2-komorowy: 4/16Kr/4/16Kr/4 c.r.)

0,66 W/m²K z szybą Ug = 0,3 (pakiet 3-komorowy: 4/12Kr/4/12Kr/4/12Kr/4 c.r.)

izolacja akustyczna: 45 dB (dla szyby 10/20/44.1Si)

jednakowa wysokość słupka w ramie jak i poprzeczki w skrzydle daje możliwość jednakowego

licowania słupków na jednej wysokości

możliwość wykonania konstrukcji okna ze słupkiem stałym i ruchomym

głęboka zabudowa złożenia gwarantuje niższą przepuszczalność cieplną

solidne ścianki PVC o gr. nawet do ok. 2,7 mm oraz wewnętrzne stalowe ocynkowane wzmocnienia zapewnią

odpowiednią statykę

podstawowe zakresy szklenia: od 24 mm do 52 mm

w standardzie okno posiada 1-zaczep antywyważeniowy

okno kolorowe 1S i 2S wykonane z niewidocznym zgrzewem już o wymiarze min. 300x300  (okno 1-kwaterowe), lub

okno wielokwaterowe o wymiarze „skrzydła” ≥ 400 mm

możliwość wykonania okna balkonowego na niskim progu

możliwość zastosowania nakładki aluminiowej, również w połączeniu z poszerzeniami

 Przeczytaj więcej o Titanium Technology

 Przeczytaj wiecej o  AD/MD

 Przeczytaj więcej o Niewidocznych Zgrzewach.

 Przeczytaj więcej o oknach bez ołowiu.

*Wartość Uw uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna o wymiarze referencyjnym: 1230*1480,z szybą Ug = 0,3 (pakiet 3-komorowy:

4/12Kr/4/12Kr/4/12Kr/4 c.r.)

Unikalne kolory

Gwarancja

Zgrzewy

Ekologia

PARAMETRY

Wykorzystując unikalne kolory oklein niespotykane wcześniej na rynku jesteśmy w stanie

idealnie imitować struktury drewna na powierzchni okien PCV.

Wierzymy że nasze produkty są najlepsze dlatego zapewniamy naszym klientom wieloletnią

gwarancję w standardzie.

Osiągneliśmy niezwykły efekt estetyczny niewidocznych zgrzewów - unikalna metoda

produkcji oparta na najnowszej technologii łączenia kształtowego.

Pracujemy w zgodzie z naturą. Nasze okna produkowane są z profili z 100% PVC bez

domieszek ołowiu.
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Bezpieczeństwo

Doświadczenie

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa. W standardzie okno posiada

zaczep antywłamaniowy.

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowią cenną pomoc

w dokonaniu właściwego wyboru przy wymianie stolarki okiennej.

GWARANCJA

Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego udzielamy wieloletniej gwarancji , której towarzyszyć muszą wskazane przez nas

zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków

gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

Polisa na okna 

Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. 

Wybierając nasze okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.

* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum

INSPIRACJE
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