NOWOŚĆ
SYSTEM OKIEN PASYWNYCH FEN 85
System FEN 85 to profile o głębokości 85 mm, energooszczędne pakiety
szybowe (min. grubość pojedynczej szyby to 4 mm) oraz rozszerzony system
uszczelnień z dodatkowym, środkowym uszczelnieniem skrzydła.
Dzięki 6-komorowej budowie profili zachowujemy odpowiednią szerokość
komór, co pozwala uzyskać optymalną izolację cieplną.
Ciepła ramka międzyszybowa, dostępna w kilku wariantach kolorystycznych,
poprawia współczynnik przenikania ciepła i redukuje kondensację pary wodnej.
Wszystko to sprawia, że okna FEN 85 spełniają wymagania domów pasywnych, osiągając współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,76 [W/m2K]
(okno referencyjne o wymiarach 1230x1480 mm).

1
ENERGOOSZCZĘDNE PAKIETY
3-SZYBOWE O SZEROKOŚCI
DO 48 mm

2
WIELOKROTNIE GIĘTE
WZMOCNIENIE STALOWE
(GRUBOŚCI 1,5 LUB 2 mm)
W CAŁEJ KOMORZE SKRZYDŁA
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DODATKOWA USZCZELKA
ŚRODKOWA W PROFILU
SKRZYDŁA
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ZAMKNIĘTE WZMOCNIENIE
STALOWE (GRUBOŚCI 1,5 mm)
W OŚCIEŻNICY
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LISTWA PODPARAPETOWA
Z USZCZELKĄ

OKUCIA
UKRYTE ZAWIASY

OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE

Opcja ukrytych zawiasów zapewnia
estetyczny wygląd i łatwiejszą pielęgnację, a opcjonalna funkcja okuć
odstawnych zapewnia efektywne
i energooszczędne wietrzenie.

Okna FEN 85 są wyposażane
wyłącznie w okucia renomowanej
marki Winkhaus, zapewniające komfort, bezpieczeństwo i niezawodność.
„Grzybki” antywłamaniowe, zaczepy
antywyważeniowe, czujniki magnetyczne zapewniają skuteczną ochronę
antywłamaniową.

BEZKOMPROMISOWA ESTETYKA
KOLORYSTYKA

DOBRANE AKCESORIA

Kolor okien można z łatwością dopasować zarówno do wnętrza domu,
jak i elewacji. Oferujemy kilkadziesiąt
wzorów oklein do profili – w tym
wyjątkowe nowości z autorskiej kolekcji oklein 2015. Wykonujemy okleinowanie 1- lub 2-stronne, a także
w opcji Bikolor, czyli w różnych kolorach
z obu stron.

Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych pozwala dostosować okna do
najróżniejszych potrzeb użytkowników. Regulowane nawiewniki, szprosy oraz osłonki np. na otwory odwodnieniowe i zawiasy zamówić można
w kolorach spójnych z kolorem okna.

ELEGANCKI ZGRZEW

KLAMKA SECUSTIC

Dzięki
nowoczesnej
technologii
oczyszczania naroży w miejscu połączenia profili gwarantujemy wyjątkową estetykę i jakość wykończenia
każdej konstrukcji.

W bogatej ofercie akcesoriów okiennych znajduje się także klamka Secustik z ukrytym zabezpieczeniem
przed próbą sforsowania od zewnątrz, mechanizmem samoblokującym i bolcem zabezpieczającym.

LISTWY PRZYSZYBOWE

SZEROKOŚĆ PAKIETU
SZYBOWEGO – 40 mm

SZEROKOŚĆ PAKIETU
SZYBOWEGO – 44 mm

SZEROKOŚĆ PAKIETU
SZYBOWEGO – 48 mm

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA
ZAŚLEPKA PRZECIWKURZOWA

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

Pielęgnację okien ułatwia specjalna uszczelka. Dopasowane kolorystycznie gumowe wypełnienie rowka, eliminuje gromadzenie się kurzu
w szczelinie ościeżnicy.

Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne
PSK pozwalają na zastosowanie dużych przeszkleń. Nowoczesne okucia
i klamki ułatwiają obsługę ciężkich
skrzydeł i zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

LISTWA PODPARAPETOWA
Stosowana w standardzie 5-komorowa
listwa
podparapetowa
usprawnia
prawidłowy
montaż
i staje się dodatkowym uszczelnieniem parapetu.
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