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Okna QUELTA SMART to system 5 komorowy niezlicowany stworzony z myślą o nowoczesnym budownictwie 
zorientowanym zarówno na energooszczędność, jak i wysoką funkcjonalność.
Gospodarka cieplna pod kontrolą
Nowoczesna kontrola profili, precyzyjnie spasowane elementy, wytrzymałe uszczelki, a w szczególności 
przylgi o największym na rynkuzachodzeniu (9 mm), to sposób na poprawę szczelności okna oraz jego 
statyki.
Naturalnie bezpieczne
Metalowe okucia, montowane bezpośrednio do wzmocnień stalowych, zapewniają lepszą ochronę przed 
uszkodzeniami i próbami włamania. Zabezpieczenie przed samozatrzasnięciem zwiększa komfort 
użytkowania, natomiast produkcja profili z bezodpadowej mieszanki pozwala zadbac o środowisko naturalne.
Wszystkie funkcje w jednym miejscu
Wielofunkcyjna klamka zapewnia łatwe operowanie mechanizmami okna. Mikrowentylacja oraz ustawienie 
uchyłu okna są dostępne w zakresie ruchu dłoni
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SYSTEM PROFILI

SPECTUS TK-71 STANDARD, 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 126 
mm.

GRUBOŚĆ ŚCIANEK norma europejska EN 12608

KSZTAŁT SKRZYDŁA STANDARD niezlicowany, płaski.

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW wg DIN EN 20105/A02 i A03

LICZBA KOMÓR 5

SZKLENIE 4/16/4 TF+A, 24 mm, U=1,0

WZMOCNIENIE PROFILI systemowa stal otwarta w ramie okiennej

OKUCIE

ROTO NT

Zabezpieczenie antywyważeniowe w 1 narożniku (dolnym) po stronie klamki w 
każdym skrzydle.
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 czarne z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg 
DIN 7715 E2

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE mikrowentylacja w RU, profil podparapetowy 5 komorowy

KLAMKA standard

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 = 1,2

GWARANCJA 5 lat
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