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Okna QUELTA CROWN to system 7 komorowy będący ukoronowaniem prac nad systemem stolarki okiennej 
zaspokajającym najbardziej wyrafinowane gusta i charakteryzujący się wysoką jakością.
Dobra atmosfera w domowym zaciszu
Współczynnik oporu wiatru sięgający do prędkości 203 km/h, siedem komór izolacyjnych, wysoka odporność 
na odkształcenia oraz przylgi o największej na rynku szczelności, to przepis na niespotykaną szczelność i 
doskonałą izolację hałasu.
Widocznie lepsza izolacja
Zastosowanie systemu potrójnego szklenia wraz z dwiema komorami przekłada się na jeszcze niższą 
przenikalność cieplną i akustyczną.
Dbałość o każdy szczegół
Idealnie równe uszczelki na całej płaszczyźnie okna to efekt zastosowania indywidualnie dopasowanych 
uszczelek. Wysoka odporność na na ścieranie oraz plastyczność, pozwalająca na powrót do pierwotnego 
kształtu, świadczą o długowieczności okna.

Solecka Fabryka Okien Sożal
ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23

www.sozal.com.pl | biuro@sozal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56

http://www.sozal.com.pl/okna-pcv/okna-quelta-crwon/


            

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

WZMOCNIENIE PROFILI systemowa stal otwarta w ościeżnicy

OKUCIE

ROTO NT

Zabezpieczenie antywyważeniowe w 2 narożnikach (dolnym i górnym) 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 szare lub czarne z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy7863 i normy 
wykonawczej wg DIN 7715 E2

DODATKOWE WYPOSAŻENIE mikrowentylacja w RU, profil podparapetowy 5 komorowy

KLAMKA standard SECUSTIK

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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