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Light–
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Light– veľa svetla v modernom

IGLO Light
dôležité najmä v starších budovách s vysoko umiestnenými úzkymi oknami.

dizajne!
Iglo Light–
veľa svetla v modernom
dizajne!
Dizajn
NOVINKA!
NOVINKA!

Profil

a krídla a zaoblenými okennými lištami prispôsobenými
tvaru okna.

Dizajn

Energetická
úspornosť
a krídla
a zaoblenými
okennými lištami prispôsobenými
tvaru okna.
z EPDM, zasklievacie skla s nízkoemisnými vrstvami
a pozinkované oceľové termorámiky, prípadne voliteľné
inovatívne rámiky Swisspacer Ultimate poskytujúce až
12% úspory
energie*.
z EPDM,
zasklievacie
skla s nízkoemisnými vrstvami
a pozinkované oceľové termorámiky, prípadne voliteľné
Inovácie
a funkčnosť
inovatívne
rámiky
Swisspacer Ultimate poskytujúce až
Veľká
komora
výstuže zaručuje výnimočnú stabilitu
12% úspory energie*.
a statiku okna.

Energetická úspornosť

70 mm, pohyblivým stĺpikom užším o 32%, symetricky umiestnenou hliníkovou
kľučkou (pohľadová šírka rámu a krídla je 108 mm, šírka pohyblivého stĺpika je
112 mm).
Zasklenie

Inovácie a funkčnosť
Vyspelé
technológie
Veľká
komora
výstuže zaručuje výnimočnú stabilitu
a statiku okna.
Okno sa od tradičných riešení líši úzkym pohyblivým
stĺpikom so symetricky umiestnenou kľučkou, ktorý je
Vyspelé technológie
o 32% užší v porovnaní s tradičnými systémami.
Okno sa od tradičných riešení líši úzkym pohyblivým
Bezpečnosť
stĺpikom
so symetricky umiestnenou kľučkou, ktorý je
o 32% užší v porovnaní s tradičnými systémami.

Hrúbka trojskla do 36 mm. V štandarde dvojsklo so súčiniteľom prestupu tepla
Ug=1,0 W/(m2K) podľa PN-EN 674 (Ug=1,1 W/(m²K) podľa PN-EN 673). Možnosť
2K).
Kovanie

a moderným kovaním s tzv. prevodovým pohonom
kľučky, umožňujúcim centrálne umiestnenie na
pohyblivom stĺpiku.
a moderným kovaním s tzv. prevodovým pohonom
kľučky, umožňujúcim centrálne umiestnenie na
*podľa výskumu
Saint Gobain.
pohyblivom
stĺpiku.

Bezpečnosť

-

pohybom kľučky.
Utesnenie

*podľa výskumu Saint Gobain.

Okno je vybavené systémom dvojitého tesnenia: vonkajšie tesnenie a vnútorné
tesnenie z EPDM. Tesnenia sú dostupné v dvoch farbách: čiernej a sivej.
Farebná škála
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Elegantná hliníková kľučka
zdôrazňujúca charakter okna.
Elegantná hliníková kľučka
zdôrazňujúca charakter okna

Vysoko kvalitné kovanie
Maco Multi Matic KS s dvoma
bezpečnostnými čapmi proti
vypáčeniu
v štandardnej
výbave.
Vysoko
kvalitné
kovanie
Maco Multi Matic KS s dvoma
bezpečnostnými čapmi proti
vypáčeniu v štandardnej výbave.

systémom dvojitého tesnenia, čo je novinkou
v riešeniach tohto typu dostupných na trhu.
systémom dvojitého tesnenia, čo je novinkou
v riešeniach tohto typu dostupných na trhu.
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