Okno PVC LivIng

Estetyka:
Gładkie i odporne na działanie
warunków atmosferycznych
powierzchnie zewnętrzne.
Szyby:
W standardzie 2 komorowepakiety
z ciepłą ramką, wypełnione argonem
o współczynniku izolacyjności
termicznej Ug=0,5W/m2K.

0,72
W/m2K

Uszczelki:
Trzy płaszczyzny uszczelnienia
termozgrzewalnych uszczelek EPDM
zapewniają wyjątkową ochronę przed
wiatrem, deszczem i hałasem.

Podkład:
Barwiony w masie w kolorze
antracyt.

Estetyczny zgrzew nitkowy
Wzmocnienie stalowe:
Mocna i odporna na korozję stal.

Proﬁle:
7-komorowa konstrukcja proﬁlu ze
zoptymalizowaną geometrią komór
i głębokością zabudowy 82 mm,
zapewniająca doskonałą izolację termiczną.
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GWARANCJI

Standardowe wyposażenie:

Energooszczędność

Bezpieczeństwo

Estetyka

Gwarancja

• 2 grzybki 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 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 akus k lakierowane na obniżonej wysokości
są dodatkowym zabezpieczeniem przed włamaniem (szczegółowa
wysokość każdej klamki znajduje się w specyﬁkacji)

Oszczędność i ekologia
Siedem zamkniętych komór powietrznych wewnątrz proﬁli
okiennych zapewnia bardzo wysoką izolacyjność cieplną, która
była jak dotąd nieosiągalna bez zastosowania dodatkowych,
kosztownych rozwiązań. Dzięki wymianie starych okien na
energooszczędne okna Living dotychczasowe zużycie energii
można obniżyć co najmniej o 29%. W standardowym domu
jednorodzinnym pozwala to zaoszczędzić ok. 1 226 litrów oleju
opałowego i obniżyć szkodliwą emisję Co2 do atmosfery aż o
blisko 4 tony w skali roku. Trzy niezależne płaszczyzny
uszczelnienia sprawiają, że energooszczędne okna Living
doskonale chronią również przed hałasem i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Bardzo wysoka izolacyjność
cieplna jest gwarantem komfortowego samopoczucia. Nawet
podczas najbardziej surowej zimy temperatura na
wewnętrznej powierzchni proﬁli nie spada odczuwalnie
poniżej temperatury w pomieszczeniu. Dzięki nowoczesnej
technologii okna Living eliminują problem przeciągów
i skraplania wody na powierzchni okiennej.
Okna bez kompromisów
Wysoka wytrzymałość materiału, z którego wykonano
energooszczędne okna Living, nie jest jedyną zaletą tego
systemu. Doskonałe własności termoizolacyjne nie wpływają
negatywnie na wygląd okien. Proﬁle ram pozostają eleganckie
i wąskie, dzięki czemu przez okna wpada znacznie więcej
światła. Wysoko energooszczędne okna Living zapewniają
możliwość projektowania przestrzennych, wypełnionych
światłem wnętrz, tak modnych zwłaszcza we współczesnym
budownictwie.

Living

Wbudowane poczucie bezpieczeństwa
Zaawansowane rozwiązania techniczne zastosowane w
energooszczędnych oknach Living skutecznie utrudniają życie
włamywaczom, zapewniając dobre samopoczucie i spokojny
sen mieszkańców. Dzięki zwiększonej głębokości zabudowy
i nowoczesnym stalowym okuciom z zaryglowaniami
grzybkowymi pokonanie bariery okiennej stało się prawie
niemożliwe. Hartowane podzespoły i klamki zamykane na
klucz lub przycisk sprawiają, że równie nieskuteczne są próby
przewiercenia i przesunięcia okucia podczas próby włamania.

Powłoki Schüco Automo veFinish.
Unikalna kolorystyka dostępna
tylko w technologii Schüco.

Szeroka paleta oklein imitujących barwy
naturalne i wiele gatunków drewna.

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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