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I. STOLARKA DREWNIANA

  

Okna wykonane są z drewna klejonego warstwowo: sosna, dąb, mahoń-meranti, modrzew i
inne dostępne na rynku, wg wymagań Klienta. Wyposażenie:

  

Okucia obwiedniowe ROTO  NT , pozwalające na zapewnienie wysokiego poziomu
zabezpieczeń antywłamaniowych. Skrzydło uchylno-rozwierne wyposażone jest w funkcję
Mikrowentylacji, która daje nam możliwość regulowania poziomu wilgotności w pomieszczeniu.
Lakiery
o wysokiej elastyczności i trwałości SIGMA , SIKKENS  zapewniające długoletnią ochronę
drewna przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Stosowane lakiery - lazury, które
uwidaczniają strukturę drewna, oraz lakiery kryjące zgodnie z paletą kolorystyczną RAL.
Okapniki 
zapewniające prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej z okien. Dodatkowy okapnik na
dolnej części skrzydła zabezpiecza przed wymywaniem przez wodę lakieru.
Uszczelki 
SCHLEGEL  Q-LON zapewniające bardzo dobrą szczelność okien i drzwi balkonowych. W
oknach jako dodatkowe zabezpieczenia montujemy także czujniki kontroli otwarcia.

  

SZPROSY:

  

- wewnątrzszybowe - zamontowane na stałe wewnątrz pakietu szybowego, dostępne są w
różnych kolorach i o różnych szerokościach np. 8, 16, 26, 45mm.

  

- naklejane (wiedeńskie) są naklejane na szybę z obu stron, szerokość szprosów wynosi np.:
26, 30, 35, 45 mm,

  

- konstrukcyjne , dzielące skrzydło okienne na oddzielne kwatery
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KLAMKI I OSŁONKI DO ZAWIASÓW

  

Standardowo stosujemy klamki i osłonki firmy ROTO w kolorze wg palety producenta. Klamki
mogą być wyposażone dodatkowo w kluczyk lub przycisk.

  

  

  

II. OKNA PCV - SYSTEM BRUEGMANN

  

  

a) System Classic Line

    
    -    

profile 5 komorowe, zapewniające wysokie właściwości izolacyjne

    
    -    

głębokość ramy i skrzydła 73 mm

    
    -    

profile wykonane z tworzywa odpornego na niekorzystny wpływ  warunków atmosfertycznych,
zabrudzenia, a tym samym łatwe w  utrzymaniu czystości

    
    -    

Szeroki wybór kolorów ? możliwość wykonania stolarki w  różnorodnych kolorach
drewnopodobnych
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    -    

izolacja akustyczna 36dB

    
    -    

możliwość zastosowania okuć o podwyższonej odporności na  włamanie np. WK2

    
    -    

wysokiej jakości szkło izolacyjne o współczynnikach przenikania  nawet do U=0,5 W/m2k

    
    -    

okucia  ROTO NT
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