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GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

 

To trójkomorowy system przeznaczony do konstruowania zewnętrznych drzwi, okien oraz różnego rodzaju witryn.

Zastosowana w profilach przekładka termiczna o szerokości aż 24 mm, wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem

wielokierunkowo orientowanego włókna szklanego, znacznie poprawia wytrzymałość mechaniczną komory zewnętrznej i

wewnętrznej profili. Przekładkę termiczną dodatkowo wyposażono w żyłkę uszczelniającą Coex, która w trakcie procesu

wypalania polakierowanych proszkowo profili tworzy niezawodną paraizolację i doskonałe uszczelnienie. Profile

drzwiowe IMPERIAL posiadają współczynnik przenikania ciepła UR=2,2÷2,3 W/m2K, co klasyfikuje je w grupie

materiałowej 2.1 wg DIN 4108.Dzięki parametrom: dużej szerokości profili 65 mm (ościeżnice okienne, drzwiowe, słupki,

skrzydła drzwiowe) i 74 mm (skrzydła okienne) oraz grubości ścianki 1.7÷2.0 mm, uzyskano sztywny, stateczny profil

umożliwiający konstruowanie drzwi o maksymalnych gabarytach skrzydła: szerokość 1300 mm - przy maksymalnej

wysokości 2200 mm, szerokość 1200 mm - przy maksymalnej wysokości 2400 mm. System mocowań wypełnień: od 4 do

51 mm (umożliwiający również szklenie od zewnątrz), stosowanie markowych okuć oraz szerokiej gamy rozwiązań

progowych czyni system bardzo nowoczesnym i wszechstronnym. Zaletą okien IMPERIAL jest możliwość właściwego

doboru skrzydła do gabarytów okna (kilka rodzajów ościeżnic okiennych oraz skrzydeł) oraz wybór skrzydła w zależności

od okucia – istnieją skrzydła przeznaczone do okuć typowo aluminiowych, zgodne ze standardem EURO jak również do

okuć okien PCV. 

Zastosowanie

witryny szklone szybami zespolonymi i szkłem pojedynczym

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

drzwi otwierane na zewnątrz, do wewnątrz, jedno i dwuskrzydłowe, z doświetlami

drzwi wahadłowe i przesuwne

okna obrotowe z pionową i poziomą osią obrotu
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Parametry

Bezpieczeństwo

Doświadczenie

Konstrukcje

Profile

Termika

PARAMETRY

Dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, doskonała odporność na przenikanie wody i

powietrza.

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.

W standardzie okno posiada zaczep antywłamaniowy.

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

dokonaniu właściwego wyboru.

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

użytkowników.

Profile od sprawdzonych dostawców najwyższej jakości gwarantują precyzję wykonania i

wytrzymałość konstrukcji.

Przekładkę termiczną dodatkowo wyposażono w żyłkę uszczelniającą Coex- tworzy

niezawodną paraizolację i doskonałe uszczelnienie.

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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