Okno PVC Comfort Arte

Skrzydła:
Do wyboru dwa rodzaje
skrzydeł: płaskie - klasyczne
oraz zaokrąglone typu ARTE.

Comfort
Szerokie możliwości szklenia:
Pakiet 2-szybowy 4/16/4
o współczynniku izolacyjności
termicznej Ug=1,0 W/m2K
wypełniony gazem argonem .

Wzmocnienie stalowe:
Wykonane ze stali
ocynkowanej, gwarantują
niezmienność kształtu
i długotrwałe działanie okien.

Uszczelki zgrzane w narożach:
2-komorowe w kolorze czarnym
lub szarym, skutecznie zabezpieczają
przed wiatrem i deszczem.

Estetyczny zgrzew nitkowy
Proﬁle 5-komorowe:
O szerokości zabudowy 73 mm
skrzydło 84 mm - zaokrąglone.
KLASA ,, A „ grubość ścianek
zewnętrznych 2,8-3mm.

Ścianka barwiona w masie:
To gwarancja trwałości koloru
nawet w przypadku uszkodzeń proﬁla.
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GWARANCJI

Standardowe wyposażenie:

Energooszczędność

Bezpieczeństwo

Estetyka

Gwarancja

• 2 zaczepy antywyważeniowe w kwaterach rozwiernych i rozwiernouchylnych;
• 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 pchnięciu z zewnątrz.
• Klamki aluminiowe lakierowane na obniżonej wysokości
(szczegółowa wysokość każdej klamki znajduje się w specyﬁkacji)

Atrakcyjne i nowoczesne
Okna Comfort sprostają wymaganiom każdego klienta i znajdą
zastosowanie w najbardziej nowoczesnej aranżacji
okiennej. Ich gładkie powierzchnie ułatwiają pielęgnację okien
i zapewniają im długą żywotność. Wielokomorowość
konstrukcji uniemożliwia tworzenia się mostków termicznych,
co zapewnia redukcje kosztów energii. Przemyślana budowa
proﬁli, przy dodatkowym zastosowaniu wzmocnień
stalowych, gwarantuje niezawodną stabilność stolarki
i dodatkowe zabezpieczenie domu przed włamaniem.
Bogata kolorystyka
Podczas projektowania okien puść wodze fantazji. Niezależnie
od tego, czy stawiają Państwo na mocne akcenty, czy też chcą
Państwo skupić uwagę na kolorze elementów fasady – okna
Pagen ujmują niezwykle bogatą różnorodnością elementów
dekoracyjnych. Oczywiście na życzenie przygotujemy dla
Państwa okna w dowolnie wybranym kolorze RAL lub kolorach
specjalnych. Nawet po wielu latach proﬁle z tworzywa
sztucznego ﬁrmy Salamander nie tracą swojego uroku, a to
dlatego, że wysokiej jakości powłoka foliowa działa jako
dodatkowa warstwa ochronna, która chroni proﬁle przed
wpływem warunków atmosferycznych.

Comfort

Bezpieczeństwo
Stolarce Pagen można zaufać: w ich wnętrzu kryje się
ochrona, która chroni Państwa i Państwa rodzinę przed
niechcianymi gośćmi. Okna posiadają wysoką głębokość
konstrukcyjną połączoną z nowoczesną techniką wielu komór
i dużymi wzmocnieniami stalowymi. To wszystko zapewnia
pewne działanie, maksymalną stabilność i niezawodny opór.
Podstawowe bezpieczeństwo Państwa okien można zwiększyć
stosując specjalne okucia, bezpieczne szkło lub zamykane
uchwyty.
Maksymalny komfort
Nowoczesne, wysokiej jakości systemy okienne zapewniają
przytulną atmosferę o każdej porze roku właśnie dzięki
izolacji cieplnej. Technicznie uwypuklona konstrukcja
zapobiega nadmiernemu napromieniowaniu latem.
W połączeniu z odpowiednią szybą intensywne światło
słoneczne jest odbijane i pochłaniane. Systemy proﬁlowe
Salamander są przygotowane na każde warunki. Są odporne
przez cały rok na oddziaływania zewnętrzne tj. słońce, deszcz,
wiatr czy śnieg i charakteryzują się wyjątkowo wysoką
odpornością mechaniczną.

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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