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Okna drewniane

OKNA,  DRZWI,  BRAMY

Z A L E T Y
jedyne okna na rynku o grubości 88 mm
ulepszony sposób klejenia kantówki
realizacja indywidualnych kształtów
dobra izolacyjność cieplna i akustyczna

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Rodzaje: rozwieralne, uchylno-rozwieralne, przesuwne
Typ: jednoramowe
Profil: JU-88 GALUX (88/80 mm), JU-88 GALUX ORO (88/80 mm), grubość
oszklenia: 30 mm (okna GALUX), 40 mm (okna GALUX ORO)
Materiał: klejone warstwowo (4 odpowiednio ułożone warstwy) drewno sosnowe,
meranti, mahoń lub dębowe
Wykończenie: trójwarstwowe lakierami SIGMA (impregnat, warstwa środkowa, war-
stwa wykończeniowa w postaci lakieru kryjącego lub transparentnego), możliwość
zróżnicowania kolorystyki konstrukcji od wewnątrz i zewnątrz
Oszklenie:

okna GALUX – podwójna (4/18/4)
okna GALUX ORO – potrójna szyba zespolona thermofloat (4/12/4/12/4)

Szprosy:
konstrukcyjne (dzielące szybę) – drewniane
nakładane (na oddzielnych zawiasach) – drewniane
naklejane – obustronnie na szybę (wiedeńskie) – drewniane
międzyszybowe – metalowe (malowane w kolorach złotym, srebrnym i białym,
brązowym lub pokryte okleiną drewnopochodną), szer. 8-44 mm

Okucia: obwiedniowe firmy G-U na obu skrzydłach (RU+RU), z mikrowentylacją, pod-
nośnikiem skrzydła, blokadą błędnego położenia klamki, 3-stopniowa regulacja uchy-
łu, zaczep antywyważeniowy, termookapnik aluminiowy, drewniana listwa maskująca
termookapnik
Uszczelki: dwie uszczelki wciskane firmy HPP mocowane w skrzydle

Współczynnik przenikania ciepła dla okna [W/(m2K)]: 1,11 (jednoskrzydłowe
o wym. 1180/1490 mm), 1,20 (dwuskrzydłowe)
Współczynnik przenikania ciepła dla szyby [W/(m2K)]:
1,1 (okno GALUX); 0,5 (okno GALUX ORO)
Współczynnik izolacji akustycznej Rw [dB]:
33 (okno jednoskrzydłowe), 36 (okno dwuskrzydłowe)

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Aprobaty i certyfikaty:
ISO 9001:2000, Aprobata Techniczna nr AT-15-6475/2004 
Usługi: realizacja nietypowych zamówień, montaż, serwis, doradztwo techniczne
Pozostała oferta:

okna drewniane JU-68
drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
parapety wewnętrzne
okiennice
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