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DREWNO

LIGURIA, 
DUALE LIGURIA, 

PIEMONT

LiGURiA:
Liguria to sprawdzony wybór dla osób ceniących piękno drewna 
w połączeniu z jego funkcjonalnością. Charakteryzuje się łagodnie 
wykończonymi krawędziami ramy, skrzydła oraz listwy przyszybowej. 
Liguria to gwarancja jakości i solidności wykonania w zgodzie ze 
standardami europejskimi.

NAJWAŻNiEJSZE ZALETY:
• Grubość ramy 68 mm
• Doskonałe właściwości termoizolacji cieplnej dzięki Uw na 

poziomie 1,37W/m2K*
• Czterowarstwowa powłoka lakiernicza – impregnacja, podkład, 

międzywarstwa oraz warstwa nawierzchniowa chroni drewno przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych

*) Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla 
okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm.
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DUALE LiGURiA:
Duale Liguria to nowoczesne rozwiązanie połączenia dwóch 
niezależnych ram okiennych – drewnianej i z aluminium. Takie 
rozwiązanie pozwala maksymalnie wykorzystać walory użytkowe 
i estetyczne każdego surowców. Połączenie drewna i aluminium 
możliwe jest tylko na profilu Liguria o szerokości 68 mm.

PiEMONT:
Okno to zostało stworzone z myślą o różnych typach budynków. Dzięki 
zastosowaniu ramy o grubości 78 mm uzyskujemy jeszcze lepsze 
właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Doskonałe parametry 
techniczne okna, a także jego naturalny wygląd sprawią, że Piemont 
idealnie wpasuje się do domów nowoczesnych jak i tych o bardziej 
tradycyjnej zabudowie.

Drewno dla osób ceniących 
sobie styl, elegancję i jakość 
okna drewniane to oczywisty 
wybór. Szlachetność drewna 
w połączeniu z nowoczesną 
technologią sprawiają, że okna 
te odznaczają się wyjątkowym 
pięknem, trwałością i funkcjo-
nalnością.

WYPOSAŻENiE 
STANDARDOWE:
• Szyba niskoemisyjna 

Ug= 1,1 W/m2K
• Klamka aluminiowa z blokadą 

błędnego położenia
• Okucie Roto NT z zaczepami 

antywłamaniowymi
• Podnośnik skrzydła
• Okapnik
• Możliwość wyboru trzech 

rodzajów drewna: sosna, 
dąb, meranti

• Do wyboru dwa rodzaje 
listew przyszybowych: Arte 
i Velo

• Szeroka gama kolorów 
warstwy nawierzchniowej

NAJWAŻNiEJSZE 
ZALETY:
• Połączenie elementów drewnianych 

i aluminiowych
• Grubość ramy 68 mm
• Doskonałe właściwości termoizolacji 

cieplnej dzięki Uw na poziomie 
1,37 W/m2K*

• Czterowarstwowa powłoka lakiernicza: 
impregnacja, podkład, międzywarstwa 
oraz warstwa nawierzchniowa chroni 
drewno przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych

NAJWAŻNiEJSZE 
ZALETY:
• Zwiększona grubość ramy 78 mm 

powoduje podwyższenie izolacji 
akustycznej

• Doskonałe właściwości termoizolacji 
cieplnej dzięki Uw na poziomie 
1,1 W/m2K*

• Pakiet trzyszybowy ze szkłem 
niskoemisyjnym oraz przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną argonem 
w standardzie

• Czterowarstwowa powłoka lakiernicza: 
impregnacja, podkład, międzywarstwa 
oraz warstwa nawierzchniowa chroni 
drewno przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych

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

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


