
Estetyka:
Gładkie i odporne na działanie
warunków atmosferycznych
powierzchnie zewnętrzne.

Wzmocnienie stalowe:
Mocna i odporna na korozję stal 
4-krotnie gięta w ramie profilu.

Profile 5-komorowe:
O optymalnych
właściwościach izolacji.

Uszczelki:
Mało widoczne, jasnoszare uszczelki.
Dwie płaszczyzny uszczelnienia
zapewniają optymalną ochronę
przed wiatrem, deszczem i hałasem.

Standardowe wyposażenie:

2 grzybki antywyważeniowe w kwaterach rozwiernych i rozwierno-
uchylnych;

Stopniowany uchył w kwaterach rozwierno-uchylnych 
regulacja intensywności wietrzenia odpowiednia do potrzeb, dzięki 
której unikamy niepotrzebnych strat  ciepła; okno jest także 
zabezpieczone przed zatrzaśnięciem.

Blokada obrotu klamki z podnośnikiem skrzydła w drzwiach 
balkonowych uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest 
otwarte, powstrzymując przed “wyczepieniem” się skrzydła 
z górnego zawiasu, podnośnik lekko unosi skrzydło i zapewnia jego 
płynne przechodzenie z pozycji otwartej do zamkniętej.

•

•

•

Zatrzask balkonowy wychodząc na balkon zamykamy drzwi 
pociągając za specjalny uchwyt - drzwi otworzą się ponownie przy 
lekkim nacisku z zewnątrz.

Klamki aluminiowe lakierowane na obniżonej wysokości
są dodatkowym zabezpieczeniem przed włamaniem  (szczegółowa  
wysokość każdej klamki znajduje się w specyfikacji)
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Gwarancja

Okno PVC Classic
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Szyby:
Pakiety ciepłych szyb wypełnionych
argonem z możliwością zastosowania szyb
zarówno jedno jak i dwukomorowych.



Komfort i bezpieczeństwo
Okna łączą dwa obszary: zewnętrzny i wewnętrzny. To właśnie 
one przesycają wnętrza światłem, dają poczucie większej 
przestrzeni i umożliwiają podziwianie widoków na zewnątrz.
Wygląd okna ma zasadniczy wpływ na estetykę, a jego 
konstrukcja i użyte materiały decydują o naszym zadowoleniu 
przez lata. Okna mają nas chronić przed zimnem, deszczem, 
hałasem,a niekiedy również przed włamaniem. Lepsza 
izolacyjność cieplna ma bezpośredni wpływ na obniżenie 
kosztów ogrzewania, które z jednej strony są zauważalne dla 
zasobności naszych por�eli, z drugiej zaś chronią środowisko
naturalne. Systemy okienne firmy Schüco proponują 
wzornictwo na miarę przyszłości oraz inteligentną 
technologię, która zwiększa poczucie bezpieczeństwa, 
podnosi wartość domu lub mieszkania i obniża koszty 
eksploatacji. Nowoczesna technologia oraz odpowiednia
kombinacja materiałów pozwoliły nam opracować koncepcję 
systemu, który można dopasować do indywidualnych potrzeb 
każdego klienta.

Ochrona przed zimnem
Innowacyjne profile wykonane w technologii 5-komorowej, 
skrzydło i rama o głębokości 70 mm zapewniają doskonałą 
izolację termiczną. Dwie płaszczyzny uszczelnienia oraz 
głęboko osadzona szyba wpływają dodatkowo na obniżenie 
zużycia energii. Wysokiej jakości szyba zespolona minimalizuje 
straty ciepła zachowując jednocześnie wysoką prze-
zroczystość.

Przytulne mieszkanie
System uszczelnienia z dwoma uszczelkami przylgowymi oraz 
specjalne własności szyby zespolonej pozwalają uzyskać 
doskonałą ochronę przed hałasem, deszczem oraz wiatrem. 
W razie potrzeby można dodatkowo, bez problemu zwiększyć 
izolacyjność akustyczną, wykorzystując do tego specjalne 
szyby zespolone.

Trwałe i ekologiczne
Mocne i odporne na korozję profile stalowe w ramie 
i skrzydle zapewniają stabilność, bezpieczeństwo użytkowania 
oraz trwałość okna. Niewielkie zużycie energii, niska emisja 
dwutlenku węgla do atmosfery oraz łatwość recyklingu mają 
duży wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego.
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Firma PAGEN rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku produkując wysokiej klasy stolarkę PVC i aluminium. By spełnić marzenia naszych klientów, 
o produkcie nowoczesnym i trwałym w 2015 roku firma uruchomiła nową fabrykę. W jej skład wchodzi linia produkcyjna okien z najnowocześniejszym 
parkiem maszynowym, dzięki temu wielokrotnie zwiększyliśmy wydajność naszej produkcji. W połączeniu z długoletnim doświadczeniem, 
sprawdzonymi dostawcami surowców i wykwalifikowaną kadrą, dostarczamy okna najwyższej jakości. Charakteryzuje je niepowtarzalny wygląd, jak 
i doskonałe parametry izolacji termicznej i akustycznej. 
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Szerokość czołowa

Grubość skrzydła

Szerokość rowka szybowego

Grubość szyby

Wymiar odliczenia szyby

Grubość ościeżnicy

Classic
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