INOUTIC PROFILOVÉ SYSTÉMY

ROVNÉ KŘÍDLO

6-ti KOMOROVÝ OKENNÍ
SYSTÉM PRESTIGE
SYSTÉM SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM

Uf hodnota 1,1
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1

Možnost zasklení izolačním sklem až do
šířky 44 mm dle použité lišty.

2

2-patková zasklívací lišta odpovídá
normě DIN 18545.

3

Hloubka zapouštění izolačního skla 25 mm
minimalizuje prostup tepla v místě rámečku
izolačního skla.

4

Dvě celoobvodová těsnění u systému AD,
tři celoobvodová těsnění u systému MD
zajišťující dokonalé utěsnění okna. Šedé
těsnění pro bílé proﬁly; černé těsnění pro
barevné proﬁly.

5

Silné vystužení rámu a křídla oboustranně
pozinkovaným proﬁlem.

6

6-ti komorový systém pro dokonalou
tepelnou izolaci.

7

Uchycení kování pokaždé přes dvě stěny
proﬁlu.

8

Upevnění hmoždinkou přes komoru rámu.

9

Široká škála doplňkových proﬁlů.
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10 Možnost odvodnění na vnější stranu rámu,
nebo přímo na parapet.

4
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11 Euro-drážka pro kování, osa kovací
drážky 13mm, vyšší bezpečnost.
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12 Elegantní design k dispozici zaoblený
i zkosený tvar.

8
13 Stavební šířka 76mm, vysoké tepelně
izolační vlastnosti.
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INOUTIC plastová okna

13

INOUTIC proﬁly pro plastová
okna jsou prověřeny dlouholetou
praxi a nabízí nejvyšší kvalitu pro
bydlení
INOUTIC proﬁly pro plastová
okna jsou zhotoveny ze stabilizovaného, tvrdého PVC. Přednosti tohoto
materiálu zaručují, že okna a dveře
mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem
povětrnostním vlivům.
INOUTIC proﬁly pro plastová okna jsou energeticky úsporné.
Okna a dveře z proﬁlů INOUTIC zvyšují bytový komfort a současně šetří

energii na vytápění. Proto jsou šetrná
vůči uživateli i životnímu prostředí.

... jsou společné dílo velkého výrobce proﬁlů, zkušeného výrobce a dodavatele oken. Naši odborně
vyškolení a autorizovaní pracovníci jsou zárukou
kvaliﬁkovaného poradenství, kvalitních dodávek
a rychlé montáže.

Tepelná izolace / Zvuková izolace

Proﬁlový systém Prestige dosahuje díky konstrukční hloubce 76 mm
a 6ti-komorovému systému vynikající hodnoty tepelné izolace a spojuje moderní design s nejnovějšími
aspekty okenní techniky.

Proﬁlový systém Prestige splňuje požadavky normy:
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky
na vynikající zvukovou izolaci.

Proﬁlový systém Prestige uspokojí
i nejnáročnější zákazníky, protože
nabízí možnost vyrábět různé typy
oken: např. okna otvíravá, vyklopná
nebo kombinace otvíravá a vyklopná,
dveře, pevné zasklení, kombinace
okeních prvků, zvláštní kombinace
různých druhů a velikostí.

Váš nejbližší licenční výrobce:

Deceuninck, spol. s r. o,
Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, tel.: +420 547 427 777, fax: +420 547 427 788
E-mail: deceuninck.spol@deceuninck.com, www.deceuninck.com, www.oknocentrum.cz, www.okno-centrum.sk

Tepelná izolace:
Uf = 1,1 W/m2K
Uf = 0,9 W/m2K se speiální
izolací INOUTIC
Zvuková izolace:
Třída vzduchové neprůzvučnosti
až do 49 dB podle typu zabudovaného skla
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