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GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

 

System o powiększonej izolacyjności termicznej -trójkomorowe przekładki termiczne, komorowa uszczelka centralna i

uszczelki szklące.

System o powiększonej izolacyjności termicznej. Dzięki trójkomorowym przekładkom termicznym, komorowej uszczelce

centralnej i specjalnych uszczelkach szklących system osiąga współczynnik UR < 2.0 W/m2K (grupa materiałowa 1.0 wg

normy DIN 4108). Głębokość ościeżnic okiennych i profili do zabudów stałych to 75 mm. Głębokość skrzydeł okiennych

84 mm. System Superial bazuje na akcesoriach (narożniki, łączniki typu T) oraz listwach szklących i okuciach z innych

systemów izolowanych termicznie. 

System osiąga bardzo dobre właściwości akustyczne. 

Możliwość stosowania wypełnień o grubościach 14-61 mm.

 wszelkiego rodzaju okna i witryny zewnętrzne

okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne

drzwi otwierane do wewnątrz, oparte na zmodyfikowanym skrzydle okiennym

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

PARAMETRY

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

dokonaniu właściwego wyboru.

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

W standardzie okno posiada zaczep antywłamaniowy.
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Profile

Konstrukcje

Termika

Akustyka

Profile od sprawdzonych dostawców najwyższej jakości gwarantują precyzję wykonania i

wytrzymałość konstrukcji.

Różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien i drzwi, dostosowana do potrzeb

użytkowników.

System o powiększonej izolacyjności termicznej. Dzięki trójkomorowym przekładkom

termicznym, komorowej uszczelce centralnej system osiąga wysokie współczynnii.

System osiągający bardzo dobre właściwości akustyczne.

GWARANCJA

Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego możemy udzielić na nie, aż do 10 lat 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
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