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Prezentacja firmowa

Wzrost cen no ników energii oraz wprowa-

dzenie unijnej dyrektywy EPBD 2002/91/EC 

i certyfikacji energetycznej budynków za-

ch ca do stosowania okien energooszcz d-

nych.  MS wi cej ni  OKNA jest jedyn

w Polsce firm  stosuj c  seryjnie zaawanso-

wane rozwi zania energooszcz dne w sto-

larce okiennej. Produkowane przez ni  okna 

TYTANOWEtermo PVC osi gaj  bezkonku-

rencyjne parametry termiczne. Linia ta zo-

sta a zaprojektowana z my l  o Klientach, 

którzy stawiaj  najwy sze wymagania do-

tycz ce bezpiecze stwa i energooszcz d-

no 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 termicz-

nej profili obni ono do U
R
=1,1 W/m2K wg 

PN-EN ISO 10777-2:2005.

Wzmocnienia Termiczne MS zapewniaj  rów-

nie  bardzo dobre w asno ci statyczne i aku-

styczne (wyciszenie RW 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 dzyszy-

bow  wype niono argonem (4T-14Ar-4-14Ar-

4T), pozwoli o obni y  wspó czynnik przeni-

kania ciep a do poziomu U
OS

=0,6 W/m2K wg 

PN-EN 674:1999.

Okna TYTANOWEtermo PVC wyposa ono

w standardzie w system podno nika napro-

wadzaj cego skrzyd o okna do ramy, zaczep 

przeciwwywa eniowy, klamk  z przyciskiem 

bezpiecze stwa oraz mikrowentylacj  u atwia-

j c  przewietrzanie pomieszcze .

TYTANOWEtermo to okna najwy szej klasy! Ich 

wyj tkowe parametry znalaz y uznanie w ród 

krajowych ekspertów, o czym wiadcz  liczne 

nagrody i wyró nienia: nominacja do presti o-

wego God a „Teraz Polska”, tytu  „Pomorskiego 

Produktu 2007”, nagroda Kryszta owe-

go Profilu w Kategorii Innowacyjno  oraz ty-

tu  Pomorskiego Lidera Innowacji w kategorii 

Innowacyjny Produkt.

MS wi cej ni  OKNA  posiada bogaty asor-

tyment okien i drzwi PVC, aluminiowych 

i drewnianych oraz parapetów z kamienia 

naturalnego.
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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. 


