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Artyku  promocyjny

Linia ta zosta a zaprojektowana z my l

o Klientach, którzy stawiaj  najwy sze wyma-

gania dotycz ce bezpiecze stwa i energoosz-

cz dno ci. Okna produkowane s  w oparciu 

o szeroki profil 5-komorowy, specjalnie skon-

struowany dla zapewnienia doskona ej izo-

lacji termicznej. W skrzyd ach i ramach za-

stosowano innowacyjny system Wzmocnie

Termicznych MS, obni aj c o 40% wspó -

czynnik przenikania ciep a w stosunku do 

zwyk ych okien ze wzmocnieniami stalowy-

mi. Wspó czynnik przenikalno ci termicznej 

profili obni ono do U
R
=1,1 W/m2K wg PN-EN 

ISO 10777-2:2005.

Wzmocnienia Termiczne MS zapewniaj

równie  bardzo dobre w asno ci statyczne 

i akustyczne (wyciszenie R
W

35 dB wg PN-EN 

20140-3:1999). Zastosowanie Ciep ej Ramki 

MS we wk adach szybowych termo 1.0 obni-

a utrat  ciep a do minimum oraz ogranicza 

zjawisko roszenia na brzegu szyby. Dodatkowo 

zastosowanie szyby SUPERtermo sk adaj cej 

si  z pakietu trzech tafli szk a, w której szy-

by zewn trzne zosta y pokryte pow okami 

niskoemisyjnymi, a przestrze  mi dzyszybo-

w  wype niono argonem (4T-14Ar-4-14Ar-4T), 

pozwoli o obni y  wspó czynnik przenika-

nia ciep a do poziomu U
OS

=0,6 W/m2K wg 

PN-EN 674:1999.

Okucia antyw amaniowe z kutym, harto-

wanym ryglem oraz zaczepem ze stali tyta-

nowej w po czeniu z klamk  zaopatrzon

w mechanizm zabezpieczaj cy to najsolid-

niejszy pakiet rozwi za  podnosz cych bez-

piecze stwo.

TYTANOWEtermo to okna najwy szej klasy! 

Ich wyj tkowe parametry znalaz y uznanie 

w ród krajowych ekspertów, o czym wiad-

cz  liczne nagrody i wyró nienia. W kwietniu 

br. okno TYTANOWEtermo otrzyma o nomi-

nacj  do presti owego God a „Teraz Polska”. 

W maju 2007 r. okna TYTANOWEtermo uzy-

ska y tytu  „Pomorskiego Produktu 2007”. 

Podczas Targów BUDMA 2007 cz onkowie 

Wielkiej Kapitu y Bran owej przyznali firmie 

MS nagrod  Kryszta owego Profilu w kategorii 

Innowacyjno . Na Targach Nauki i Techniki 

TECHNICON 2006 w Gda sku firma uzyska a

tytu  Pomorskiego Lidera Innowacji w katego-

rii Innowacyjny Produkt, a kapitu a konkur-

su S upskich Dni Gospodarki 2006 przyzna-

a jej tytu  Firmy Innowacyjnej.

MS wi cej ni  OKNA  posiada bogaty asor-

tyment okien i drzwi PVC, aluminiowych 

i drewnianych oraz parapetów z kamienia 

naturalnego.

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.

ul. Grottgera 15, 76-200 S upsk

tel. 059 84 10 800, faks 059 84 10 802

infolinia 0 801 608 608

www.ms.pl

e-mail: info@ms.pl

Energooszcz dne

okna
Okna TYTANOWEtermo firmy MS wi cej ni  OKNA to efekt 15-letniego do wiadczenia 

w produkcji stolarki. Jest to innowacyjna linia okien stworzona przez dzia  rozwojowo-

-badawczy MS, wielokrotnie nagradzana przez niezale ne rodowiska opiniotwórcze. 
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