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PREMIUM QUALITÄT FENSTERSYSTEME

LUXOR NORDIC 7

NORDIC 5

Okna serije LUXOR NORDIC 7 se izdelujejo ob uporabi najsodobnejših tehnologij iz lastnega 7 komornega profilnega sistema LUXOR. Med njihove
prednosti se uvrščajo visoka trdnost in prožnost skupaj z oblikovno in barvno
obstojnostjo. Odlične izolacijske lastnosti jamčijo odpornost proti vremenskim vplivom in ostremu vremenu. Zahvaljujoč elegantni obliki ter širokemu
izboru členjenja in barv so primerna za katerikoli arhitekturni slog.

PVC vhodna vrata LUXOR NORDIC 5 se izdelujejo iz 5 komornega sistema
razreda A z enako gradbeno širino, obliko in osnovnimi merami kot okna
LUXOR. To daje možnost združiti okna in vrata tako po dizajnu kot po konstrukciji ter pri tem ohraniti enak videz obeh izdelkov. Robustna konstrukcija
omogoča namestitev ojačitve z večjo trdnostjo, le-ta je aluminijasta, na območju kljuke pa iz jekla. Standardno je pri vratih uporabljen aluminijast prag
s prekinjenim toplotnim mostom, ki zagotavlja želeno togost in bistveno znižuje prehajanje toplote.

PVC profili so ojačani z jeklenimi pocinkanimi profili, ki so nameščeni šele
v peti komori za maksimalno odpravo ohlajanja notranje površine pod vplivom nizkih zunanjih temperatur. Globlji ugrez izolacijskega dvojnega stekla
v krilni profil izrazito znižuje tvorbo neželenega kondenzata na notranji strani
okvirja, kril in dvojnega stekla. Zahteve po trdnosti celotne okenske konstrukcije so izpolnjene s prostorom za namestitev zadostno dimenzionirane
ojačitve in šestimi prečnimi letvami. Kanal za okovje je pomaknjen bliže k sredini in opremljen z najnovejšo serijo okovij activPilot priznanega nemškega
podjetja Winkhaus, kar tvori funkcionalno prepreko nasilnemu vstopu.

Lastnosti:
• 5 komorni profil z gradbeno globino 75 mm
• koeficient prehajanja toplote Uf = 1,2 W/m2K
• okovje po celotnem obodu activPilot nemškega podjetja WINKHAUS
• aluminijast okvir, na območju kljuke jeklen
• aluminijast prag s prekinjenim toplotnim mostom
• 30 vrst standardnih barv

Lastnosti :
• 7 komorni profil z gradbeno globino 75 mm
• koeficient prehajanja toplote Uf = 1,08 W/m2K
• standardno z izolacijskim dvojnim steklom Ug = 1,1 W/m2K
• okovje po celotnem obodu activPilot nemškega podjetja WINKHAUS
• zvočna izolacija razreda 4
• 30 vrst standardnih barv
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BRÜGMANN AD okna

BRÜGMANN AD vrata

Okna izdelana iz profilnega sistema Brügmann ponujajo izvrstno
razmerje med ceno in kakovostjo. Vsebujejo tudi nekatere elemente,
ki presegajo lastnosti običajnih oken izdelanih iz 5 komornih profilov, kot
je uporaba dvokomornega zvarjenega tesnila, katero poveča toplotno
in akustično tesnjenje do 50%. Okna imajo težišče zasteklitve v krilu
in zahvaljujoč uporabi lahkih jeklenih ojačitev ta profilni sistem dosega
izjemno stabilnost in odpornost proti ukrivljanju. Protivlomno zaščito
zagotavlja dodatno okovje, pritrjeno na kovinsko ojačitev. Zahvaljujoč
široki paleti barvnih odtenkov je mogoče izpolniti najrazličnejše zahteve
po barvni izvedbi oken, od klasične bele barve do veliko vrst imitacij
lesnega dekorja.

Vrata Brügmann so sestavljena iz masivnih 5 komornih okvirov. Večkomorna sestava profila zagotavlja ne le optimalne toplotne, ampak tudi
akustične izolacijske lastnosti. Statične zahteve okvirja in krila vrat so
izpolnjene zahvaljujoč jeklenim ojačitvam in varjenim robovom, kar zagotavlja tudi popolno dimenzijsko in oblikovno obstojnost teh vrat. Izjemne
termoizolacijske lastnosti tega profila dodatno poudarja toplotno izoliran
prag, ki znižuje kondenzacijo. Enako kot okna Brügmann imajo tudi vrata sodoben dizajn, visokokakovostno površinsko obdelavo ter ponujajo
veliko možnosti pri izboru barv in dekorjev.

Lastnosti:
• 5 komorni profil z gradbeno globino 73 mm
• koeficient prehajanja toplote Uf = 1,3 W/m2K
• standardno z izolacijskim dvojnim steklom Ug = 1,0 W/m2K
• okovje po celotnem obodu autoPilot nemškega podjetja WINKHAUS

Lastnosti:
• 5 komorni profil z gradbeno globino 73 mm
• koeficient prehajanja toplote Uf = 1,3 W/m2K
• standardno z izolacijskim dvojnim steklom Ug = 1,0 W/m2K
• okovje po celotnem obodu autoPilot nemškega podjetja WINKHAUS
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ALPSTEINER bluEvolution®
Okna ALPSTEINER bluEvolution® so izdelana iz prvovrstnih profilov nemškega proizvajalca Salamander
Industrie-Produkte GmbH.
Ta profil je bil zasnovan posebej za pasivne in nizkoenergijske stavbe, odlikuje pa se po svoji robustnosti, ki jo dosega zahvaljujoč nadstandardni gradbeni globini 92 mm okvirja in krila ter skupni vidni višini 118 mm. Statične in mehanične lastnosti
oken potencirajo edinstvena geometrija notranjih komor in masivna pocinkana jeklena armatura v okvirju in krilu. Najvišjo
stopnjo varnosti zagotavlja varnostno okovje po celotnem obodu Winkhaus aktivPilot s prilagodljivim mikrozračenjem in
tremi dodatnimi zapornimi točkami. Koeficient prehajanja toplote tega profila je na meji tehničnih možnosti - Uf = 1,0 W/m2K,
ob uporabi termoojačitve pa celo Uf = 0,9 W/m2K. Posebej za ta namen razvita notranja površina profila pri zasteklitvi
dovoljuje uporabo polnila debeline do 60 mm, ne da bi se pri tem poslabšale njegove mehanične lastnosti.
Lastnosti:
• 6 komorni profil z gradbeno globino 92 mm
• koeficient prehajanja toplote Uf = 1,0 W/m2K
• standardno z izolacijskim trojnim steklom z Ug do 0,5 W/m2K
• okovje po celotnem obodu aktivPilot nemškega podjetja WINKHAUS
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