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Okna i drzwi

Zastosowanie okleiny drewnopodobnej na-

daje szlachetny wygl¹d i sprawia, ¿e okna

doskonale pasuj¹ do ka¿dego budynku.

Wszystkie okna maj¹ mikrowentylacjê i sys-

tem antywywa¿eniowy, a w standardzie ni-

skoemisyjne szk³o U=1,0. Uszczelki œrodko-

we ukryte s¹ przed promieniami UV co

zwiêksza ich ¿ywotnoœæ. We wszystkich

oknach zamontowany jest pe³ny próg wodny

zapobiegaj¹cy przedostawaniu siê wilgoci.

Szczególne miejsce w ofercie zajmuj¹ m.in.

okna ROYAL o zaokr¹glonej z zewn¹trz for-

mie i w¹skim profilu zapewniaj¹cym maksy-

malny dostêp œwiat³a, z podwójnym roz-

szczelnieniem i ukrytym systemem drena¿u.

Thermoplast oferuje okna – rozwieralne,

uchylne, uchylno-rozwieralne i sta³e oraz

drzwi balkonowe – rozwieralne, uchylno-

rozwieralne, przesuwne, harmonijkowe. 

Wykonane s¹ z kszta³towników z utwardzo-

nego PVC, zgrzewane w naro¿ach i dodat-

kowo wzmocnione elementami ze stali

ocynkowanej gr. 1,5 mm. Dostêpne s¹ w ko-

lorze bia³ym i oklejane foli¹ drewnopodobn¹

w 16 kolorach (w tym bardzo atrakcyjna

okleina z³oty d¹b i orzech). Nowoœci¹ jest

mo¿liwoœæ doboru koloru uszczelek przyszy-

bowych oraz koloru ciep³ej ramki miêdzyszy-

bowej pod kolor okleiny drewnopodobnej.

Zastosowanie profili cztero- i piêciokomoro-

wych zwiêksza izolacyjnoœæ termiczn¹ ramy

i zapewnia stabilnoœæ konstrukcji. Jako ele-

menty dodatkowe firma proponuje elementy

wentylacji okiennej (nawiewniki firmy

RENSON, AERECO, VENTAIR), rolety ze-

wnêtrzne, parapety, bramy gara¿owe. Firma

œwiadczy tak¿e us³ugi w zakresie doradztwa

technicznego, projektowania, transportu,

monta¿u i serwisu. 

Wszystkie produkty mo¿na zakupiæ w sieci

dystrybutorów, których adresy dostêpne s¹

na stronie www.thermoplast.pl

Thermoplast udziela gwarancji: 10 lat na

trwa³oœæ i kolor dla profili bia³ych, 5 lat dla

profili kolorowych, 5 lat na szczelnoœæ szyb,

2 lata na okucia oraz 1 rok na monta¿ 

i dodatki. 
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ADRES  F IRMY:

Thermoplast oferuje okna i drzwi

balkonowe z PVC. Okna wykony-

wane s¹ w dowolnych kszta³tach

z systemem dodatków ozdob-

nych: szczeblinki, gzymsiki, szpro-

sy, kolumienki itp.
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