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OOKKNNAA,,    DDRRZZWWII,,    BBRRAAMMYY

GDZIE SIĘ STOSUJE?
Okna i drzwi na potrzeby budownictwa jednorodzinnego,

wielorodzinnego oraz budownictwa

użyteczności publicznej: 

� okna: jedno-, dwu- i trójdzielne, a także jedno- dwu-

i trójrzędowe; ze słupkiem stałym i ruchomym; prostokątne,

trapezowe, okrągłe, łukowe; rozwierane, uchylno-rozwierane,

uchylne, przesuwne, obrotowe

� drzwi jednodzielne, dwudzielne ze słupkiem stałym lub

ruchomym, składane, podnośnoprzesuwne o wym. do

6500x2600 mm (również z funkcją uchylania), przesuwne

� rolety, okna i drzwi zintegrowane z roletami, okna i drzwi

z nakładkami aluminiowymi, fasady (możliwość wykonywa-

nia długich i wysokich ciągów okiennych), witryny

JAKIE MAJĄ ZALETY?
� kompletne systemy (profile, uszczelki jasnoszare lub czarne,

wzmocnienia, nawiewniki i akcesoria firmy Schüco),

opcjonalnie również systemowe okucia o standardowej

i zwiększonej odporności na włamanie

� bardzo dobre własności fizyczne

� nowoczesne wzornictwo, stylizacje, profile i listwy przyszy-

bowe o różnej stylistyce

� wąska część widoczna, w standardzie 120 mm

� szeroka paleta barw i oklein, profile białe i barwione

w masie, nakładki aluminiowe na okna i drzwi z PVC

� wybór systemów: Corona AS 60, Corona CT70, Corona SI

82 i Corona SI 82+

CHARAKTERYSTYKA
Konstrukcja: profile 3, 5, 6 i 8-komorowe z koekstrudowany-

mi uszczelkami; głębokość zabudowy od 60 do 82 mm

Materiał: wysokoudarowy PVC-U, wzmocniony kształtown-

ikami ze stali ocynkowanej, w wersji dla najbardziej wymaga-

jących wyposażony w koekstrudowane wzmocnienia

aluminiowe (Corona SI 82+)

Wykończenie: okleinowanie jednostronne lub dwustronne

folią Renolit (duży wybór kolorów,

w tym ekskluzywne "Siena noce" i "Siena rosso"), nakładki

aluminiowe w dowolnym kolorze RAL (okna tworzywowo-alu-

miniowe)

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]: od 0,75

Grubość wypełnienia [mm]: od 3 do 62 (zależnie od systemu)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia, obsługa techniczna,

serwis, pomoc przy realizacji nietypowych zamówień

Dystrybucja: dostawa do partnerów na terenie całego kraju

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne ITB (okna

i drzwi), Aprobaty Techniczne COBR Metalplast (okucia),

Atesty Higieniczne PZH

Pozostała oferta: stolarka aluminiowa: kompletne systemy do

budowy okien, drzwi, fasad, ogrodów zimowych, świetlików

dachowych, systemy przeciwpożarowe (drzwi, fasady, ściany

działowe) i dymoszczelne, systemy zacienień słonecznych

(rolety, żaluzje zewnętrzne), systemy solarne (kolektory

i baterie słoneczne, zestawy)
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z PVC
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