IGLO Light
Iglo Light je moderné okno, ktoré sa vyznačuje krásnym estetickým vzhľadom a úzkymiprofilmi okenného rámu a krídla. Poskytuje značné množstvo denného svetla, čo je veľmi
dôležité najmä v starších budovách s vysoko umiestnenými úzkymi oknami.
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Profil
5-komorový profil okenného rámu a krídla so stavebnou hĺbkou rámu a krídla
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).
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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
použitia balíčkov skiel so súčiniteľom Ug=0,7 W/(m2K).
Kovanie
V základnej výbave kovanie Maco Multi Matic KS s povrchovou úpravou Silber-Look, s dvomi bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu a zdvihákom krídla
s poistkou proti nesprávnej polohe kľučky. Možnosť použiť skryté pánty. Tiež
možnosť použitia kovania typu Twin-Fit umožňujúce sklopiť dve krídla jedným
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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Okná sú k dispozícii v 43 farebných odtieňoch fólii Renolit.
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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.

Štíhle profily s úzkym stĺpikom vybaveným
systémom dvojitého tesnenia, čo je novinkou
v riešeniach tohto typu dostupných na trhu.
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v riešeniach tohto typu dostupných na trhu.
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