PONZIO NT 78 3K okna in vrata

PONZIO NT 60 3K okna in vrata

Profilni sistem PONZIO NT 78 3K se uveljavlja pri izdelavi lahkih zaščitnih ali
predelnih sten, zimskih vrtov, prostorskih konstrukcij ter oken in vrat. Te aluminijaste konstrukcije zagotavljajo visok uporabniški standard in brezhiben
estetski vtis. Sistem zahvaljujoč svoji 3-komorni zgradbi profila in širini okvirja
jamči zelo dobro toplotno in zvočno izolacijo.

Profilni sistem PONZIO NT 60 3K se uveljavlja pri izdelavi lahkih zaščitnih ali
predelnih sten, zimskih vrtov, prostorskih konstrukcij ter oken in vrat. Te aluminijaste konstrukcije zagotavljajo visok uporabniški standard in brezhiben
estetski vtis. Sistem zahvaljujoč svoji 3-komorni zgradbi profila in širini okvirja
jamči zelo dobro toplotno in zvočno izolacijo. V standardni izvedbi se dobavljajo visokokakovostna okovja in zapirala, kar zagotavlja udobno uporabo ter
zaradi originalne srebrne barve kljuk in tečajev tudi nevsakdanji videz.
Za površinsko obdelavo profila se uporabljata anodizacija ali lakiranje,
kar omogoča široke palete barv RAL, rustikalnih barv, barv, ki imitirajo izgled
lesa ter celo profile v dvobarvni izvedbi.

V standardni izvedbi se dobavljajo visokokakovostna okovja in zapirala, kar
zagotavlja udobno uporabo ter zaradi originalne srebrne barve kljuk in tečajev tudi nevsakdanji videz. Za površinsko obdelavo profila se uporabljata anodizacija ali lakiranje, kar omogoča široke palete barv RAL, rustikalnih barv,
barv, ki imitirajo izgled lesa ter celo profile v dvobarvni izvedbi.
PONZIO NT 78 3K je vratni sistem za konstrukcije s povečano toplotno izolacijo. Ta trikomorni profil razpolaga z masivnim inovativno rešenim toplotnim
mostom debeline 34 mm, ki je prekrit z nizkoemisijskim nanosom. Namenjen
je predvsem za izdelavo vratnih konstrukcij in njihovih kombinacij, ki jih je
možno vključiti v fasadno konstrukcijo. Zahvaljujoč 3-komorni konstrukciji in
zadostnim ojačitvenim elementom sistem omogoča izdelavo konstrukcij velikih dimenzij.
Osnovni parametri:
• Debelina podboja: 78 mm
• Debelina krila: 86 mm
• Toplotna izolacija: mmaterialna skupina RMG 1.0¨
glede na DIN 4108 Uf=2 wm
• Zvočna izolacija: Rw=35db-40db
• Barvna izvedba: standardna bela izvedba,
možnost izvedbe v celi vrsti nadstandardnih barv

PONZIO NT 60 3K dobavljamo v dveh različicah:
NT-60 PT s termočlenom in NT-60 PE brez termočlena.
Ta 3-komorni sistem ima centralno nameščen termični vložek in je odličen za
izdelavo zunanjih enokrilnih ali dvokrilnih vrat, ki se odpirajo navznoter ali
navzven, z različnimi pragovnimi rešitvami.
PONZIO NT 60 3K
3-komorni okenski sistem ima podobno zgradbo kot sistem NT-60 PT.
Razlikuje pa se po uporabi kanala za okovje, t.i. „evrokanala“, ki omogoča
uporabo velike količine različnih vrst okovij. Zahvaljujoč povečani toplotni izolaciji (materialna skupina 2.1) je sistem NT-60 PE med naročniki pridobil precejšen ugled ter se uporablja v enodružinskih hišah, zimskih vrtovih brez strešne
konstrukcije in stavbah s povečanimi termoizolacijskimi zahtevami.
Osnovni parametri:
• Debelina podboja: 60 mm
• Debelina krila: 60-68 mm
• Toplotna izolacija: materialna skupina 2.1 (Ur=2,55-2,75)
• Zvočna izolacija: Rw=35db-40db
• Barvna izvedba: standardna bela izvedba, možnost izvedbe
v celi vrsti nadstandardnih barv
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REHAU BRILLANT DESIGN in EURO70 okna

SCHUCO CORONA SI82 okna

5 komorni sistem kombiniran z elegantnim videzom odraža vaš uglajen okus
za »popolno stanovanje«. Briljantna apretura, zaobljeni robovi, loki in nagib
na vidnih delih profila – vse to omogoča moderen in privlačen videz. Poleg
tega je mogoče zaradi neobičajno široke palete barvnih odtenkov s sistemi
Rehau izpolniti najrazličnejše zahtevke za barvno izdelavo oken od klasične
bele barve do veliko vrst imitacije lesenega dekorja. Sistem poleg tega kombinira visoko toplotno izolacijo z oblikovno raznolikostjo. Gradbena globina
70 mm s 5 izolacijskimi zračnimi komorami ali v 80 mm konstrukciji s 6 komorami sistem pripirnega tesnjenja vedno računa z zahtevki za nizkoenergetski
standard in zagotavljajo prijetno klimo v sobah. Sistemi Rehau imajo nadalje
v svojem programu tudi nekaj unikatnih rešitev trajnega prezračevanja,
ki zagotavljajo optimalno klimo v stanovanjskih prostorih in učinkovito preprečujejo nastanek plesni.

PVC okna Corona SI 82 je zelo eleganten 6-komorni okenski sistem
s trojnim tesnjenjem, kateri je sposoben znižati stroške energije do 19%!
Zahvaljujoč jeklenim ojačitvam po celotnem obodu in večji osnovni
gradbeni globini SI 82 nudi nadstandardno protivlomno zaščito. Odlična
izbira za novogradnje in nizkoenergijske hiše. Okna iz profilov Schuco
nudjio optimalno razmerje toplotne izolacije in stabilnosti. Zasnovana so
na profilu, ki z nadstandardno širino in 6komorami vsebuje tri EPDM
tesnila ter omogoča večslojno zastekitev. Široka paleta barvnih odtenkov o mogoča izpolniti najrazličnejše zahteve po barvni izvedbi oken,
od klasične bele barve do veliko vrst imitacij lesnega dekorja.

Lastnosti:
• 5 komorni profil z gradbeno globino 70 mm
• koeficient prehajanja toplote Uw= 1,2 W/m2K
• 5standardno z izolacijskim dvojnim steklom Ug = 1,0 W/m2K
• 5standardno vgrajen PVC distančnik t.i. Superspacer
• 5okovje po celotnem obodu NT nemškega podjetja ROTO z vgrajeno
mikroventilacijo

Lastnosti:
• 6 komorni profil z gradbeno globino 82 mm in 3 EPDM tesnili
• koeficient prehajanja toplote do Uw= 0,7 W/m2K
• standardno z izolacijskim trojnim steklom do Ug = 0,5 W/m2K
• standardno vgrajen PVC distančnik t.i. Superspacer
• okovje po celotnem obodu NT nemškega podjetja ROTO z vgrajeno
mikroventilacijo
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