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Okna QUELTA DREAM to system 7 komorowy będący wynikiem połączenia podwyższonej izolacyjności 
cieplnej i akustycznej, systemów bezpieczeństwa i bardzo bogatego wyposażenia. To odpowiedź na 
najwyższe wymagania budownictwa w standardzie klasy AA.
Komfort obsługi w parze z designem
Swing to nowatorska klamka wyróżniająca się komfortem obsługi i odpornością na zużycie. Ergonomiczny 
kształt klamki pozwala na zakrycie rozetki, a możliwość doboru indywidualnej kolorystyki zaspokoi 
najbardziej wyszukane gusta.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Metalowe zaczepy antywyważeniowe umiejscowione w każdym z narożników okna, stanowią wysoki poziom 
ochrony przed tzw. inteligentnymi włamaniami.
Wyższa funkcjonalność, dłuższa trwałość
Sztywna konstrukcja, znakomita jakość wykończenia, mechanizm podnoszący skrzydło, blokada błędnego 
położenia klamki pozwalają na komfortowe użytkowanie i zachowanie ponadprzeciętnej żywotności okien.
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SYSTEM PROFILI

SPECTUS TK-77, wysokoudarowe, nieplastyfikowane PVC zgodne z PN-EN 
12608. Twarde PVC jest trudno zapalnym materiałem budowlanym klasy B1 
kontrolowane w postaci próbek o kształcie płytek wg DIN 4102. Zabudowa 
121 mm.

GRUBOŚĆ ŚCIANEK norma europejska EN 12608

KSZTAŁT SKRZYDŁA PREMIUM półzlicowany, okrągły

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW wg DIN EN 20105/A02 i A03

LICZBA KOMÓR 7

SZKLENIE 4/12/4/12/4 TF+A, 36 mm, U= 0,7

WZMOCNIENIE PROFILI systemowa stal zamknięta w ramie okiennej

OKUCIE

ROTO NT

Zabezpieczenie antywyważeniowe we wszystkich 4 narożnikach skrzydła i 
ramy okna.
Blokada przeciw samo zatrzaśnięciu w skrzydle RU.
Blokada błędnego położenia klamki w RU.
Możliwość ustalenia dwóch rożnych wielkości uchyłu skrzydła RU.
Podnośnik skrzydła w RU.

USZCZELKI szare lub czarne z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy7863 i normy 
wykonawczej wg DIN 7715 E2

DODATKOWE WYPOSAŻENIE mikrowentylacja w RU, wypełnienie rowka okuciowego w dolnej ramie, profil 
podparapetowy 5 komorowy

KLAMKA Swing – najnowszy design

KOLOR

biały, możliwość zastosowania każdego koloru okleiny jednostronnej lub 
dwustronnej z palety RENOLIT lub COVA

kolory standardowe: orzech, mahoń, złoty dąb, siena rosso, ciemny brąz, 
średni dąb, ciemny dąb, antracyt.
kolory specjalne: dąb naturalny, daglezja, oregon, sosna górska, stalowy, 
bordo, ciemny zielony, szary, kremowy, zielony mech.

DOPUSZCZENIA I 
ŚWIADECTWA JAKOŚCI Aprobata ITB, LTB, RAL Atest Higieniczny, P-POŻ

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw = 1,0

Gwarancja 5 lat
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