
T-Passive InDoor/OutDoor
Asortyment: Drzwi
Technologia: Drzwi
Data pobrania karty produktu: 2017.07.03

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

 

System okienno-drzwiowy oparty na wielokomorowej budowie profili sprawia że jest to konstrukcja sztywna,

charakteryzująca się bardzo dobrymi współczynnikami przenikalności cieplnej.

T-Passive InDoor/OutDoor to nowoczesny, zaokrąglony system o niezlicowanym profilu i wąskim złożeniu

zapewniającym maksymalną ilość światła wpadającego do pomieszczenia.

Wykonany w technologii Titanium Technology gwarantującej najwyższą jakość i najlepsze parametry techniczne. Dzięki

zastosowaniu wielokomorowego profilu z potrójnym uszczelnieniem i pakietem trzyszybowym okno posiada doskonałe

właściwości termoizolacyjne i akustyczne i jako takie dedykowane jest do bloków mieszkalnych, domów jednorodzinnych

i kamienic.

Charakterystyka produktu:

okno wykonane w Titanium Technology z najwyższej jakości komponentów od sprawdzonych dostawców

gwarancja na długie lata użytkowania

siedmiokomorowy profil o głębokości 70 mm

głębokość złozenia 89,5 mm

zastosowanie technologii wgrzewanego słupka która zapewnia pełną szczelność łączonych elementów

doskonałe właściwości izolacji cieplnej dzięki Uw na poziomie 0,75 W/m2K*

izolacyjność akustyczna 35 dB **

relatywnie niskie skrzydło (w porównaniu do profili drzwiowych obecnych na rynku okiennym)

dwie uszczelki w standardzie, możliwość zamontowania trzeciej dodatkowo poprawiającej szczelność konstrukcji
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Unikalne kolory

Zgrzewy

Ekologia

Bezpieczeństwo

Doświadczenie

PARAMETRY

Wykorzystując unikalne kolory oklein niespotykane wcześniej na rynku jesteśmy w stanie

idealnie imitować struktury drewna  na powierzchni okien PCV

Osiągneliśmy niezwykły efekt niewidocznych zgrzewów -unikalna metoda produkcji oparta na

najnowszej technologii łączenia kształtowego.

Pracujemy w zgodzie z naturą. Nasze drzwi produkowane są z profili z 100% PVC bez

domieszek ołowiu.

Wewnętrzny rdzeń usztywniający gwarantuje podwyższoną wytrzymałość drzwi.

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowią cenną pomoc

w dokonaniu właściwego wyboru przy wymianie stolarki okiennej.

w ofercie zarówno skrzydło otwierane do wewnątrz pomieszczenia, jak i na zewnątrz

Przeczytaj więcej o Titanium Technology

 

* Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm, z trzema

uszczelami oraz z pakietem szybowym 4/14Kr/4/14Kr/4 o gr. 40 mm. Dostępne również inne pakiety szybowe.

** Wartość Rw określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1:2010P, dla okna lub drzwi z oszkleniem o

wartości Rw=40db. Okno/drzwi o pow. ≥2,7m².
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Gwarancja
Wierzymy że nasze produkty są najlepsze dlatego zapewniamy naszym klientom wieloletnią

gwarancję w standardzie.

GWARANCJA

Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego udzielamy wieloletniej gwarancji , której towarzyszyć muszą wskazane przez nas

zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków

gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

Polisa na okna 

Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. 

Wybierając nasze okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.

* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum

atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf

Link: http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/116/certificates/atest higieniczny- bezolowiowy

profil.pdf

certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf

Link:

http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/116/certificates/certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf

CERTYFIKATY
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