WIĘCEJ ŚWIATŁA W TWOIM DOMU
Dzięki oknom Euro-Design 70

Po prostu więcej
radości życia

WIĘKSZA POWIERZCHNIA OKNA
Więcej słońca w Twoim domu

Chcesz rozsądnie gospodarować budżetem na okna? Okna Euro-Design 70 to doskonale
rozwiązanie dla każdego. Dzięki szczególnie wąskiej konstrukcji profili, pozostaje więcej
miejsca na szybę, a to zapewnia więcej światła w pomieszczeniach. Światło słoneczne
nie tylko przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia, lecz może również poprawić
nasz nastrój.
Okna Euro-Design 70 dostarczą również wiele radości podczas urządzania własnego domu
czy mieszkania. Duży wybór kolorów i kształtów daje wręcz nieograniczone możliwości
kreatywnego aranżowania przestrzeni. Dzięki niepowtarzalnym oknom każdy z nas może
nadać indywidualny charakter miejscu, w którym mieszka. I z radością do niego wracać.
Gdziekolwiek ono jest.

Więcej światła słonecznego dla Twojego zdrowia:
- światło słoneczne jest dobre na zimową depresję
- pobudza wytwarzanie hormonów szczęścia
- może wzmocnić system odpornościowy oraz kości
- obniża ciśnienie krwi
- wpływa korzystnie na metabolizm i oddychanie
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RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW I KSZTAŁTÓW
Daj upust Twojej fantazji

Dzięki palecie barw KALEIDO COLOR* możesz wybierać spośrod niezliczonych pomysłów na aranżację Twojego
mieszkania. Niezależnie, czy zdecydujesz się na profile okleinowane, lakierowane czy z barwną nakładką
aluminiową – modne kolory zapraszają do kreatywnego projektowania. Do wyboru masz powierzchnie gładkie
oraz fakturowane, o powierzchni matowej lub błyszczącej. Pozwól się zainspirować i zobacz swoje mieszkanie
w całkiem nowym świetle.

220
kolorów

Forma też się liczy
Okno nie zawsze musi być prostokątne. System
okienny Euro-Design 70 ma wiele do zaoferowania,
także jeżeli chodzi o kształty. Ciekawe perspektywy
otwierają okna o nietypowych kształtach – okrągłe,
ukośne lub szczeblinowe.

* kalejdoskop barw KALEIDO COLOR to okleiny KALEIDO FOLI,
lakiery KALEIDO PAINT oraz nakładki aluminiowe KALEIDO COVER

Dopasuj kształt Twojego nowego okna
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MNIEJSZE STRATY ENERGII
Więcej zostaje dla Ciebie

Dzięki zastosowaniu wyposażonych w dwie uszczelki profili okiennych o głębokości 70 mm
w Twoim mieszkaniu zawsze będzie cudownie ciepło. Również wtedy, gdy za oknem będzie
szalała burza lub padał śnieg. A koszty ogrzewania utrzymają się na przyjemnie niskim poziomie.

EURO-DESIGN 70

+15 %

więcej światła

HDF
standardowe okno

Powierzchnia
wykonana w technologii HDF posiada
nieporównywalny
blask i jest łatwa
w czyszczeniu

Parametry techniczne
Materiał
Grubość pakietu oszklenia
do 41 mm
Optymalna izolacja
termiczna dla
wysokiego komfortu
mieszkania
U W do 1,3 W/m²K

Wąski profil skrzydła
zapewniający więcej
światła we wnętrzu

Dwie płaszczyzny
uszczelnienia na
całym obwodzie

Głębokość profili
Maksymalna
grubość pakietu oszklenia
Współczynnik przenikania
ciepła profili
Odporność na obciążenie
wiatrem
Wodoszczelność

tworzywo RAU-PVC,
receptura bez zawartości
kadmu i ołowiu
70 mm
41 mm
Uf do 1,3 W/m2K

do klasy C5/B5
wg PN-EN 12210
do klasy E900
wg PN-EN 12208
Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
Izolacyjność akustyczna
Rw (C; Ctr) = 45 (-1; -3) dB
Odporność na włamanie
do klasy RC 2

Głębokość profili 70 mm,
idealna do termomodernizacji budynków
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45 dB mniej hałasu
dla dobrego samopoczucia

ZNAKOMITA IZOLACJA

Optymalna ochrona przed hałasem
Dzięki oknom Euro-Design 70 możesz cieszyć się głośną muzyką lub rozkoszować ciszą.
Obojętnie, czy wewnątrz jest głośno, czy na zewnątrz panuje hałas, Ty zawsze jesteś
zrelaksowany i w dobrym nastroju. Twoje okna wpuszczają wiele światła, ale jednocześnie
nie przepuszczają zbędnego hałasu. Możesz dopasować je do swoich indywidualnych
potrzeb – odpowiednio do miejsca, w którym mieszkasz lub intensywności hałasu na
zewnątrz. Okna Euro-Design 70, o izolacyjności akustycznej do 45 dB, są doskonałym
rozwiązaniem szczególnie dla mieszkań położonych przy bardzo ruchliwych ulicach, po
których jeździ codziennie wiele tysięcy samochodów.
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WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE
Plus dla Twojego bezpieczeństwa

Poczuj się bezpiecznie i pewnie – okna Euro-Design 70 stanowią solidne zabezpieczenie.
W zależności od potrzeb, są dostępne w różnych klasach odporności. Szeroki wybór specjalnych
elementów ryglujących i innych zabezpieczeń sprawia, że do każdego okna Euro-Design 70
można indywidualnie dobrać odpowiedni poziom ochrony przed włamaniem.

Odporność na włamanie
stosownie do Twoich potrzeb
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To właś
moje
ok no

Twoje nowe okna Euro-Design 70
Zalety w skrócie:
- maksymalna ilość światła w pomieszczeniu
-	szeroki wybór kolorów i kształtów
- doskonała ochrona przed włamaniem
- znakomita izolacja akustyczna i termiczna

Zainteresowały Cię okna Euro-Design 70? Chętnie doradzimy!
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