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ARTYKU£ PROMOCYJNY

Okna TYTANOWEtermo firmy MS wiêcej

ni¿ OKNA to efekt 15-letniego doœwiadcze-

nia w produkcji stolarki. Jest to innowacyjna

linia okien stworzona przez dzia³ rozwojo-

wo-badawczy MS, wielokrotnie nagradzana

przez niezale¿ne œrodowiska opiniotwórcze.

Linia ta zosta³a zaprojektowana z myœl¹

o Klientach, którzy stawiaj¹ najwy¿sze wy-

magania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i ener-

gooszczêdnoœci. Okna produkowane s¹

w oparciu o szeroki profil 5-komorowy spe-

cjalnie skonstruowany dla zapewnienia do-

skona³ej izolacji termicznej. W skrzyd³ach

i ramach zastosowano innowacyjny system

Wzmocnieñ Termicznych MS, obni¿aj¹c

o 40% wspó³czynnik przenikania ciep³a

w stosunku do zwyk³ych okien ze wzmoc-

nieniami stalowymi. Wspó³czynnik przeni-

kalnoœci termicznej profili obni¿ono do

UR=1,1 W/m2K wg PN-EN ISO 10777-2:2005.

Wzmocnienia Termiczne MS zapewniaj¹

równie¿ bardzo dobre w³asnoœci statyczne

i akustyczne (wyciszenie RW≥35dB wg 

PN-EN 20140-3:1999). Zastosowanie Ciep³ej

Ramki MS we wk³adach szybowych termo

1.0 obni¿a utratê ciep³a do minimum oraz

ogranicza zjawisko roszenia na brzegu szyby.

Dodatkowo zastosowanie szyby SUPERtermo

sk³adaj¹cej siê z pakietu trzech tafli szk³a,

w  której szyby zewnêtrzne zosta³y pokryte

pow³okami niskoemisyjnymi, a przestrzeñ

miêdzyszybow¹ wype³niono argonem 

(4T-14Ar-4-14Ar-4T), pozwoli³o obni¿yæ

wspó³czynnik przenikania ciep³a do pozio-

mu UOS=0,6 W/m2K wg PN-EN 674:1999.

Okucia antyw³amaniowe z kutym, hartowa-

nym ryglem oraz zaczepem ze stali tytanowej

w po³¹czeniu z klamk¹ zaopatrzon¹ w mecha-

nizm zabezpieczaj¹cy to najsolidniejszy pakiet

rozwi¹zañ podnosz¹cych bezpieczeñstwo. 

TYTANOWEtermo to okna najwy¿szej

klasy, a ich wyj¹tkowe parametry znalaz³y

uznanie wœród krajowych ekspertów,

o czym œwiadcz¹ liczne nagrody i wyró¿-

nienia. W ubieg³ym roku oknaTYTANOW-

Etermo uzyska³y tytu³ „Pomorskiego Pro-

duktu 2007”. Podczas poznañskich targów

BUDMA 2007 cz³onkowie Wielkiej Kapitu-

³y Bran¿owej przyznali firmie MS nagrodê

Kryszta³owego Profilu w Kategorii Innowa-

cyjnoœæ. Na Targach Nauki i Technik

TECHNICON 2006 w Gdañsku firma uzy-

ska³a tytu³ Pomorskiego Lidera Innowacji

w kategorii Innowacyjny Produkt, a kapitu³a

konkursu S³upskich Dni Gospodarki 2006

przyzna³a jej tytu³ Firmy Innowacyjnej.

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.

ul. Grottgera 15, 76-200 S³upsk

tel. 059 84 10 800, fax 059 84 10 802

infolinia 0 801 608 608

www.ms.pl

e-mail: info@ms.pl

Okna
energooszczêdne
Ceny noœników energii wci¹¿ rosn¹, dlatego szczególnie istotne staje siê

zapewnienie dostêpu do energooszczêdnych rozwi¹zañ 
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