System przesuwny PVC ThermoSlide

Specjalna przekładka termiczna
zintegrowana z dodatkowymi
izolatorami zapobiega powstawaniu
„mostków cieplnych”.
Smukła konstrukcja drzwi
i maksymalne wielkości skrzydeł
zapewniają komfort i optymalny
dostęp światła.

Płaski próg zwiększa komfort
użytkowania i eliminuje
ryzyko potknięcia.
Potrójnie termoizolowany próg eliminuje
ryzyko wystąpienia „zimnego obszaru”
w streﬁe przypodłogowej
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GWARANCJI

Zalety produktu:

Energooszczędność

Bezpieczeństwo

Estetyka

Przestrzeń

Gwarancja

• 5-komorowy proﬁl skrzydła o głębokości 82 mm.
• 7-komorowy proﬁl ościeżnicy o głębokości zabudowy 219 mm,
zapewniający najwyższą niezawodność funkcjonalną doskonała
izolacyjność cieplna: w standardzie pasywnym Uw ≤ 0,8 (W/m2K).

• Możliwość zastosowania szyb dwukomorowych do 52 mm.

• Potrójnie izolowany próg.

• Możliwość zastosowania progu zgodnego z wymaganiami
budownictwa bez barier.

• Masa skrzydła do 400kg.
• Ochrona przed włamaniem do klasy RC2 (WK2) włącznie.

• Doskonałe parametry izolacyjności akustycznej.

• Ochrona przed wiatrem i deszczem dzięki 3 płaszczyznom.
uszczelniającym

Oszczędność energii i komfort
Dzięki zastosowaniu nowej generacji wielokomorowych proﬁli
z PVC-U, termoizolowanej ramy i skrzydeł o głębokości 82mm
oraz dwukomorowych szyb, drzwi przesuwne ThermoSlide
zapewniają rekordowo niski współczynnik przenikalności
cieplnej, odpowiadający standardowi domów pasywnych,
Uw ≤ 0,8 W/(m2K)! Tak niska wartość współczynnika Uw
oznacza wysoki komfort pomieszczeń mieszkalnych,
przyjemny stały klimat wnętrza, rekordowo małe zużycie
cennej energii oraz niskie koszty eksploatacji. Zasady te
obowiązują zarówno w okresie zimowym, jak i latem, kiedy
ciepło pozostaje na zewnątrz, a ewentualny system
klimatyzacji zużywa znacznie mniej energii.
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Typ 4

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.

PAGEN SP z o.o.
32-864 GNOJNIK 699
+48 14 68 69 919
+48 14 68 69 960
biuro@pagen.pl

www.pagen.pl
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