Firma Technika Okienna istnieje na rynku od 18 lat i zajmuje się produkcją stolarki otworowej
z PVC. Obecnie jesteśmy jedną z niewielu firm na rynku specjalizującą się głównie
w budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym. Nasza sprzedaż w tym segmencie wynosi
ponad 80% całej produkcji. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami oferujemy produkty
o bardzo wysokich parametrach w rozsądnych cenach

Nowoczesny wygląd AVANTE Optimus
Parametry techniczne:
Profil 6-komorowy DECCO (Produkt Polski)
Szerokość systemowa (w podstawie) 81 mm
Profile bezołowiowe w kolorze najczystszej bieli
Rama okienna ma „pełne” wzmocnienie
Możliwość zastosowania wkładki termicznej, poprawiającej
parametry cieplne.
Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5 % więcej światła
w porównaniu do innych systemów w swojej klasie
Poszerzone komory wzmocnień, zwiększające sztywność okien
Szyba termoizolacyjna 4/18/4/18/4 o współczynniku Ug=0,5
z ciepłą ramką Swisspacer (do wyboru 5 kolorów ramki)
4 garnitury okuć do wyboru:
Standard, Multi, Designo, Antywyważeniowe,
Klamka Hoppe Secustik

Nowoczesny wygląd AVANTE Optimus
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Pasywne okna AVANTE Forte
Parametry techniczne:
Profil 6-komorowy Deceuninck/Inoutic (Made In Germany)
Szerokość systemowa (w podstawie) 84 mm
Profile bezołowiowe
Rama okienna ma „pełne” wzmocnienie
Potrójny system uszczelnień, dwie uszczelki oporowe i jedna
środkowa
Szyba termoizolacyjna 4/18/4/18/4 o współczynniku Ug=0,5
z ciepłą ramką Swisspacer (do wyboru 5 kolorów ramki)
4 garnitury okuć do wyboru:
Standard, Multi, Designo, Antywyważeniowe,
Klamka Hoppe Secustik

Uw=0,7*
opcja z 2 szybami Ug=1,0

opcja z 4 szybami Ug=0,3

Pasywne okna AVANTE Forte
*Dla okna jednoskrzydłowego 1230x1480
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Okna AVANTE Forte z nakładkami aluminiowymi
Pasywne okna Avante Forte są produkowane również z nakładkami
aluminiowymi na zewnątrz okna.
Do wyboru:
Dowolny kolor RAL nakładki aluminiowej
Dowolny kolor NCS nakładki aluminiowej
Dowolna okleina od wewnątrz okna
Dowolny rodzaj szyby zespolonej
Dowolny garnitur okuć okiennych
Zastosowanie nakładek aluminiowych poprawia wygląd okien oraz
całej fasady budynku nadając jej nowoczesny charakter. Na życzenie
stnieje możliwość zamówienia okien z wklejanymi szybami.

Nowocześniej, doskonalej = Avante
Okna AVANTE Forte z nakładkami aluminiowymi
dźwiękochłonne

ciepłe

szczelne

bezpieczne

kolorowe

ekologiczne

duże
konstrukcje

Opcja Forte - szerokie skrzydło
Okna z PVC mają ograniczenia technologiczne (wymiarowe),
o których rzadko się mówi. Dobrą statykę, czyli odporność na
wyginanie osiąga się dzięki lepszym wzmocnieniom. Do okien
o wymiarach odbiegających od typowych proponujemy szersze
skrzydło okienne z większym wzmocnieniem.

Opcja Forte - szerokie skrzydło
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Drzwi Premium
Do pasywnych okien Avante Forte proponujemy systemowe drzwi
wejściowe, które charakteryzują się równie dobrymi właściwościami
termoizolacyjnymi. Drzwi wyposażone są w automatyczne okucia,
.
które ryglują je samoczynnie po domknięciu.
Drzwi występują w wersji z wypełnieniem wsadowym lub
nakładkowym (zdjęcie poniżej). Dostępna jest szeroka gama modeli
od wzorów antycznych do nowoczesnych. Wszystkie wypełnienia
można okleinować dowolną folią lub lakierować na dowolny kolor.
Większa grubość wypełnień nakładkowych (68 mm) w porównaniu
z wypełnieniami wsadowymii pozwala na uzyskanie dużo niższych
wartości współczynnika U.
.

Drzwi Premium
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Przesuwne okna Avante Patio
Dla osób lubiących duże, przeszklone powierzchnie idealnym
rozwiązaniem są drzwi tarasowe typu patio. Dzięki specjalnemu
systemowi profili PVC możliwe jest wykonanie bardzo dużych
konstrukcji drzwi przesuwnych. Maksymalny wymiar to nawet 6 m
długości. Dzięki temu drzwi mogą składać się z kilku skrzydeł stałych
i przesuwnych.

Warianty przesuwania skrzydeł:

Bezprogowe suwanki typu Patio
Suwanka wielkogabarytowa z niewidocznym systemem okuć.
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5-komorowe okna AVANTE Arkada
Parametry techniczne:
Profil 5-komorowy Deceuninck/Inoutic (Made In Germany)
Szerokość systemowa (w podstawie) 71 mm
Profile bezołowiowe
Rama okienna ma „pełne” wzmocnienie
Szyba termoizolacyjna 4/18/4 o współczynniku U=1,0
z ciepłą ramką Swisspacer (do wyboru 5 kolorów ramki)
4 garnitury okuć do wyboru:
Standard, Multi, Designo, Antywyważeniowe,
Klamka Hoppe Secustik
Uzupełnieniem oferty pasywnych okien z linii Forte są okna Arkada
produkowane na bazie profili 5-komorowych.Ten sam uniwersalny
wygląd okien pozwala na łączenie obu linii produktowych w jednej
realizacji..

Pb
przetwarzalny bezołowiowy

5-komorowe okna AVANTE Arkada
Najtańsze okna z najlepszych

dźwiękochłonne

ciepłe

szczelne

bezpieczne

kolorowe

ekologiczne

Paleta kolorystyczna
W podstawowej ofercie jest 40 kolorów oklein okiennych
w większości drewnopodobnych. Pragniemy zwrócić uwagę na
coraz bardziej popularne szare kolory Titanium. Jeśli okno w tym
kolorze ma okleinę po obu stronach to sam profil PVC jest barwiony
również w szarym kolorze..
Dostępne opcje kolorystyczne:
Okleina na zewnątrz okna
Okleina od wewnątrz okna
Okleina po obu stronach okna
Dwie różne okleiny po obu stronach okna
Lakierowanie okien w ponad 200 kolorach RAL
Lakierowanie okien w blisko 2000 kolorach NCS
U nas szary antracyt na szarym rdzeniu w standardzie
Do wyboru, do koloru

Do wyboru, do koloru

Szyby zespolone ciepłochronne

dźwiękochłonne

specjalne

laminowane

przeciwsłoneczne

ciepłochronne

dekoracyjne
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Stosowanie szyb ciepłochronnych jest następstwem nieustającego
postępu technicznego oraz dążeniem współczesnego budownictwa
do zminimalizowania zapotrzebowania na ogrzewanie, a właściwa
izolacyjność budynków odgrywa coraz większą rolę. Nowoczesne
zarządzanie energią polega przede wszystkim na zmniejszaniu strat
ciepła oraz kontrolowanym wykorzystywaniu darmowej energii
słonecznej.
.
Szyby ciepłochronne jednokomorowe pozwalają na osiągnięcie:
Wysokiej przepuszczalności światła dziennego Lt=82%,
Niskiego współczynnika przenikalności cieplnej Ug=1.0,
Najwyższej przejrzystości,
Neutralności kolorów,
Przepuszczalności energii g=64%,
Szyby ciepłochronne dwukomorowe pozwalają na osiągnięcie:
Wysokiej przepuszczalności światła dziennego Lt=74%,
Bardzo niskiego współczynnika przenikalności cieplnej Ug=0.5,
Wysokiej przejrzystości,
Neutralności kolorów,
Przepuszczalności energii g=53%,
Szyby tego typu znajdują zastosowanie w obiektach, w których
szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najniższego współczynnika
przenikalności cieplnej, zwłaszcza w domach pasywnych.
.

Szyby zespolone ciepłochronne

Ornamenty szybowe

zw
yk

ła
s

zy
ba

Szkło ornamentowe stosowane w szybach dekoracyjnych jest
szkłem o zmniejszonej przejrzystości wynikającej z rozproszenia
promieni świetlnych na jego wzorzystej powierzchni. Ma szerokie
zastosowanie, ze względu na swoje walory użytkowe i dekoracyjne
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Szkło
ornamentowe przepuszcza zwykle tylko niewiele mniej światła niż
szkło bezbarwne.
Możliwość uzyskania różnorodnych efektów świetlnych oraz
różnego stopnia zaciemnienia.
Pięć poziomów prywatności określanych od 1
(najmniej zasłaniające) do 5 (najbardziej zasłaniające)
Szeroki wybór oferowanych wzorów.
Unikalne walory dekoracyjne.
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Witraże
Witraże kojarzyły się nam głównie ze sztuką sakralną. Wykonywane
dawnymi, tradycyjnymi metodami, były wyrazem luksusu we
wnętrzach bogatych mieszczani arystokracji. W budowlach
sakralnych, klasztornych, czy pałacowych i reprezentacyjnych
projektowane witraże nadawały charakter i styl wnętrzom. Obecnie
zdobienie przeszkleń w pomieszczeniach zintegrowane jest
z wyposażeniem, by nie burzyć stylu architektury wewnętrznej
i połączonyć ją z nowoczesnymi elementami wystroju. Dziś, dawne
metody wytwarzania witraży zostały zastąpione nowoczesnymi, ale
nie odbiegającymi od estetyki dawnych technik witrażowych, stając
się sztuką dostępną dla każdego.

Witraże

Szyby laminowane
Szyby laminowane to szyby, które w zależności od budowy
zapewniają różne funkcje:
Ograniczają ryzyko zranienia odłamkami szkła w przypadku ich
rozbicia.
Chronią przed włamaniem
Ograniczają ryzyko wypadnięcia po rozbiciu
Tłumią hałas,
Filtrują większość promieni UV,
W przypadku przypadkowego pęknięcia szkło laminowane w szybie
gwarantuje utrzymanie szklanej ścianki na miejscu i spójności jego
elementów, w celu uniknięcia ryzyka skaleczenia, zwłaszcza w razie
upadku. Zastosowanie tego zabezpieczenia, często obowiązkowego
(jednostki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola) znajduje
swoje uzasadnienie również w budynkach mieszkalnych, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
Dzięki zastosowaniu szyb laminowanych
można zapewnić bezpieczeństwo mieszkania,
dóbr i osób w nim się znajdujących,
Szkło
zamontowanie takiego przeszklenia
jest w stanie opóźnić działania
i tym samym zniechęcić agresorów. Folia PVB
W przypadku usiłowania kradzieży
lub włamania, przeszklenia te
pozostawiają wystarczająco dużo czasu
na interwencję lub włączenie alarmu.
Pozwalają także na uniknięcie obowiązku
zasuwania żaluzji na czas krótkiej nieobecności.

Szyby laminowane

Szyby przeciwsłoneczne
Domy, biura, budynki użyteczności publicznej przepełnione są
światłem, ale wysoki stopień przezroczystości szkła może prowadzić
do przegrzewania pomieszczeń i wysokiej przepuszczalności
promieni UV. Odpowiedzią na te problemy stały się szyby
przeciwsłonecznej.
Główne zalety szyb przeciwsłonecznych:
Zmniejszenie kosztów eksploatacji, szczególnie w budynkach
przemysłowych, dzięki obniżeniu nakładów związanych
z chłodzeniem,
Większy komfort w pomieszczeniu, a tym samym bardziej przyjazne
temperatury, nawet podczas pełni lata,
Szyby przeciwsłoneczne zatrzymują 50 – 76 % energii słonecznej,
dzięki czemu można uzyskać doskonałą ochronę przed słońcem.

Szyby przeciwsłoneczne

Szyby dźwiękochłonne
Mieszkając w głośnym mieście warto zainwestować w ochronę przed
hałasem. Szyby dźwiękochłonne są jednym ze sposobów radzenia
sobie ze zgiełkiem ulic, odgłosami jadących pociągów, samochodów,
.
samolotów, bawiących się dzieci itd.
Własności akustyczne okna, jego zdolność do tłumienia hałasu,
mają istotny wpływ na kształtowanie się właściwych, komfortowych
warunków dla osób przebywających w danych budynkach. Ważnym
elementem na drodze poprawy izolacyjności akustycznej okna jest
dobór odpowiedniego oszklenia. Efekt ten można uzyskać kilkoma
sposobami:
Użycie przynajmniej jednej tafli szkła o dużym ciężarze
powierzchniowym (np. szkło 6 mm lub grubsze)
Zastosowaniem szkła klejonego
Zróżnicowanie grubości szkła
Zastosowanie wypełnienia przestrzeni międzyszybowej gazem
ciężkim.

Szyby dźwiękochłonne

Szyby emaliowane
Szkło emaliowane to rodzaj szkła wytwarzany poprzez nałożenie
farby ceramicznej na jego powierzchnię, a następnie poddawany
suszeniu i procesowi hartowania. Szkło może być emaliowane albo
za pomocą walca, albo metodą sitodruku.
Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych i
naprężenia termiczne, większa odporność na uszkodzenia
Mniejsze ryzyko zranienia podczas rozbicia tafli szkła
Bogata paleta kolorystyczna (RAL)

Sitodruk
Sitodruk to proces technologiczny polegający na nanoszeniu farby
na różnego rodzaju powierzchnie, za pomocą sita, na którym
odwzorowany jest drukowany obraz. Po jej naniesieniu szkło
poddawane jest suszeniu, a następnie procesowi hartowania.
Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych i
naprężenia termiczne, większa odporność na uszkodzenia
Mniejsze ryzyko zranienia podczas rozbicia tafli szkła
Bogata paleta kolorystyczna (RAL)

Szyby emaliowane

Szkło hartowane
Szkło hartowane ESG wytwarzane jest na bazie szkła zwykłego.
Szkło bazowe poddawane jest procesowi hartowania, który polega
na nagrzaniu surowca do temp. 620 – 680 °C, a następnie poddane
jest szybkiemu oziębieniu w strumieniu sprężonego powietrza.
W efekcie, w warstwie powierzchniowej powstają naprężenia
ściskające, co znacznie podwyższa jego wytrzymałość. Szkło
hartowane ESG jest kilka razy bardziej wytrzymałe niż zwykłe szkło
o tej samej grubości, a w przypadku stłuczenia rozpada się na
małe cząstki o tępych krawędziach, a nie na ostre igły. Szkło
hartowane może być stosowane wszędzie tam, gdzie przepisy
wymagająstosowania szyb bezpiecznych.
Wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,
Mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków
powstających w czasie rozbicia,
Większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury otoczenia.

Szkło hartowane

Szprosy międzyszybowe
Szprosy międzyszybowe są popularną metodą zdobienia okien
przez podział powierzchni szyby na mniejsze pola. W naszej ofercie
znajdują się profile o różnych szerokościach, w szerokiej gamie
kolorów z palety RAL, okleinowane folią drewnopodobną oraz
szprosy “wiedeńskie" - imitujące ramkę dystansową.

Szprosy międzyszybowe

Ciepła ramka SWISSPACER Advance
z ramką
SWISSPACER

BEZ ramki
SWISSPACER

W odróżnieniu od standardowych międzyszybowych ramek
aluminiowych, ciepłe ramki Swisspacer likwidują mostki termiczne
i ogranicza roszenie szyb w sezonie grzewczym. Ponadto wpływają
na stronę estetyczną okna, zwłaszcza, jeśli jest ono wykonane
.
w drewnopodobnej okleinie po obu stronach okna.
ramka SWISSPACER
zwykła ramka
z ramką SWISSPACER

BEZ ramki SWISSPACER

Do wyboru jest 5 kolorów:

Advance
S W I S S

Termoizolacja i ciekawa estetyka
biały

szary

jasny
brąz

ciemny
brąz

czarny

ABC okuć okiennych
W odróżnieniu od większości produkowanych okien, skrzydła
rozwierne w oknach Avante są okute po całym obwodzie tak samo
jak skrzydła uchylno - rozwierne. To trochę droższy, ale najlepszy
sposób na uzyskanie większej szczelności okien.
Wyposażenie
standardowe

Standard

Multi

Designo

Antywyważeniowe

Standard

Multi

Designo

Antywyważeniowe

Mikrowentylacja
Blokada antywiatrowa
Stopniowanie uchyłu
Blokada obrotu klamki
Grzybki antywyważeniowe
Antywyważeniowe
zabezpieczenie
zawiasu dolnego

Wyposażenie
dodatkowe
Zatrzask balkonowy Roto
Zatrzask magnetyczny
Hamulec cierny
Hamulec skrzydła w klamce
Blokada otwarcia skrzydła
Kontaktron Roto
Kip automatic
Opcja Komfort
Tilt First

Okucia okienne to bardzo złożone zagadnienie...

ABC okuć okiennych

Dodatkowe wyposażenie okna
Użytkownicy domów i mieszkań przykładają dużą wagę do komfortu
mieszkania. Nasz system okuć bazuje na sprawdzonej koncepcji,
która dzięki obszernemu wyposażeniu dodatkowemu jest w stanie
spełnić wymagania niemal każdego klienta i uczynić jego życie
przyjemniejszym.

Kip automatic
Przejście z funkcji uchylnej do pozycji zamkniętej,
wymaga często dociskania skrzydła drugą ręką.
Kip-automatic eliminuje taką potrzebę. Specjalnej
konstrukcji rozwórka sprawia, że skrzydło wraca
automatycznie z pozycji uchylnej do rozwiernej wyłącznie
za pomocą obracania klamki okiennej.

Stopniowanie uchyłu, mikrowentylacja

Hamulec w klamce

dzięki małej szczelnie wentylacyjnej w pozycji
uchylnej zapewnia stałą wymianę powietrza.
Zapewnia to świeże powietrze niezależnie od pory
dnia i nocy, bez konieczności stałego otwierania
i zamykania okna.

Pozwala na wygodne zablokowanie otwartych
drzwi balkonowych lub okien w dowolnym
położeniu od 15° do 90° przez przekręcenie
klamki do dołu. Tak zablokowane skrzydło stabilnie
stawia czoła nawet gwałtownym podmuchom wiatru.

Blokada obrotu klamki

Hamulec cierny

Odpowiada za zamykanie się skrzydła w ościeżnicy
zawsze na tej samej wysokości. Pozwala to uniknąć
obwieszania się w długim okresie eksploatacji i
przeciwdziała błędom obsługi okna.

To prostsza opcja hamulca w klamce.
Tu do blokowania okna wykorzystane
jest tarcie.

Tilt First

Zatrzask balkonowy

Rozwiązanie do pokoju dziecka. Inteligentny
mechanizm zabezpieczający ze specjalną klamką
na klucz zamienia kolejność funkcji okna na
„najpierw uchyl potem otwórz". Jest to niezawodne
zabezpieczenie przed otwarciem okna.

Idealne rozwiązanie dla osób wychodzących
na balkon. Umożliwia przymknięcie okna
od zewnątrz.

Blokada otwarcia z kluczem

Zatrzask balkonowy magnetyczny

Element montowany na skrzydle okiennym
wyposażonym w okucie RU. Umożliwia zablokowanie
funkcji otwierania okna. Użytkownicy mogą korzystać
jedynie z uchyłu. Tylko osoba posiadająca kluczyk
może w dowolnym momencie wykorzystać funkcję
otwierania

Opcja Komfort
Mechanizm okucia wymuszający uchylenie lub
zamknięcie po odpowiednim ustawieniu
specjalnej klamki w oknie Roto NT Komfort
ułatwia obsługę okien trudno dostępnych,
a także umożliwia ich obsługę osobom
niepełnosprawnym bez korzystania
z pomocy innych.

Zatrzask magnetyczny sprawia, że drzwi balkonowe
domykają się niemal samoczynnie po lekkim popchnięciu.
Dzięki magnesowi domknięte drzwi trzymają się na tyle
mocno, że nie ma potrzeby zamykania ich klamką po
każdym wyjściu na balkon.

Odciążnik skrzydła
Specjalny mechanizm odciążający do dużych
i ciężkich skrzydeł na okuciu Designo. Pozwala
uniknąć obwieszania się w długim okresie
eksploatacji.

Dla niepełnosprawnych
Okna otwiera się i zamyka przy użyciu dużej klamki zamontowanej
na skrzydle poziomo u dołu. Dłuższa dźwignia klamki i zintegrowany
mechanizm wspomagający uchylanie i zamykanie w okuciu
sprawiają, że nawet duże i ciężkie okna dają się otworzyć bez
najmniejszego wysiłku – nie ma potrzeby pociągania za skrzydło
podczas otwierania lub dociskania go przy zamykaniu, gdyż odbywa
się to automatycznie wraz z ustawieniem klamki w odpowiednim
położeniu. Doskonały do pomieszczeń, w których utrudniony jest
dostęp do okien przez ustawione przed nimi stoły, biurka lub szafki.
Wygodna obsługa i łatwy dostęp do klamki także w pozycji siedzącej.

Dla niepełnosprawnych
Okna z klamką umieszczoną w dolnej części ułatwiającą otwieranie.
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W trosce o bezpieczeństwo dzieci
Zabezpieczeniom okien montowanych w pokojach dziecięcych
poświęca się w dalszym ciągu zbyt mało uwagi. Odnosi się to
również do przedszkoli i szkół. Konstruktorzy Roto przeanalizowali
ten problem i opracowali nowe rozwiązanie techniczne, dzięki
któremu każde okno zabezpieczyć można przed otwarciem przez
.
dzieci.
Wietrzenie bez ryzyka. Bez względu na to, czy okno jest zamknięte,
czy też uchylone – otworzyć może je jedynie posiadacz klucza(1),
którego najlepiej nie udostępniać dzieciom. Każdy może bez
klucza uchylić okno (2), ale nie może go otworzyć. Rozwiązanie to
gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo, a jednocześnie umożliwia
wietrzenie pomieszczenia przy uchylonym oknie.
Bezpieczeństwo dziecka:
Technologia TiltFirst: „uchylanie przed otwieraniem”
Blokada w pozycji uchylenia: bez klucza można jedynie uchylić
okno, ale nie można go otworzyć na oścież
Klamka zamykana na klucz: okno może otworzyć tylko
posiadacz klucza do wkładki znajdującej się w klamce
Każde okno może być wyposażone w bezpieczną laminowaną szybę,
która skutecznie ochrania przed zranieniem, jeśli szyba ulegnie zbiciu.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci
Specjalne okucie uniemożliwiające otwarcia okna przez dzieci.

Rodzaje klamek okiennych
Klamki z funkcją Secustik to opatentowany produkt niemieckiego
producenta klamek okiennych i drzwiowych – firmy Hoppe. Klamki
te wyposażono w mechanizm blokujący obrót klamki. Cechą
charakterystyczną tych klamek jest specyficzny dźwięk, który
.
mechanizm Secustik wydaje przy obrocie klamki.
Klamki Hoppe Secustik
dostępne kolory:
biały, szary, tytan, złoty,
brąz,

Klamka to dużo więcej niż zwykły uchwyt: to wyróżnik okna,
wyjątkowy, indywidualny element stylu, który poprawia jego estetykę
i nadaje mu indywidualny charakter. Obok komfortowej obsługi,
trwałości, jakości i funkcjonalności na pierwszy plan wysuwa się
wygląd klamki. Łagodnie wygięty, ergonomiczny kształt nawiązuje
.
do lekkości i elegancji w stylu "Swing".
Klamki Roto Swing
dostępne kolory:
biały, szary, tytan, złoty,

Klamki okienne

Standardowe klamki można zamienić (za dopłatą) na klamki
z kluczem lub klamki z przyciskiem, które podnoszą poziom
bezpieczeństwa.

Okucie Roto NT Designo
Tradycyjne okucie okienne z zawiasami na wierzchu stwarza kilka
drobnych problemów w użytkowaniu okien:
Osłonki zawiasów czasami się gubią
Białe osłonki po kilku latach przeważnie się odbarwiają
Tworzą się zakamarki trudne do umycia
Zawiasy Roto NT Designo są ukryte wewnątrz okna, dzięki czemu
szybciej i dokładniej można je umyć. Ma to decydujący wpływ
na ich wygląd – pozbawia zbędnych detali, a jedynym widocznym
elementem jest klamka. Duży kąt otwarcia umożliwia pełny dostęp
do okna i nie przesłania widoku na zewnątrz. Zamontowany
ogranicznik zapobiega niekontrolowanemu uderzeniu skrzydła
o ścianę lub ramę okna. Poprowadzona na całym obwodzie
skrzydła uszczelka (bez przerywania w miejscu zawiasów) sprawia,
że okno bez widocznych zawiasów to wg badań niemieckiego
instytutu fizyki budowlanej Hermes® sposób na zredukowanie
strat energii o ok. 10%.
.

Chowane zawiasy Designo
Specjalne okucie, które wyróżnia się niewidocznymi zawiasami.

Okucia Designo są bez dopłaty

Okna uchylno przesuwne
Chociaż w przypadku kuchni bardziej zwraca się uwagę na komfort
oraz design, to jednak regularnie zdarzają się sytuacje, kiedy
przedmioty znajdujące się przed oknem, utrudniają ich otwarcie.
Przy samym tyko uchyleniu okna, nie uzyskujemy wystarczającego
nawiewu powietrza. Kto chciałby szybko przewietrzyć kuchnię
i usunąć z niej zapachy, a do tego uzyskać dodatkowo bezpieczną
powierzchnię do odstawienia przedmiotów ten powinien zdecydować
.
się na okna uchylno - przesuwne.
Najpierw uchylne, potem przesuwne
Wygodna obsługa jedną ręką
Zwiększa użyteczną powierzchnie
w kuchni.

W suwance istnieje również możliwość wykonania skrzydła
normalnie otwieranego. Wtedy w takim skrzydle należy zastosować
.
specjalną wyjmowaną klamkę.

Okna uchylno przesuwne
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Wielkogabarytowe okna obrotowe
Dzięki okuciom TORNADO można wykonać
prostokątne okna obrotowe o ciężarze do
200 kg i wymiarach: szerokość do 2,35 m,
wysokości do 2,2 m.
Energooszczędna wentylacja w krótkim czasie zasila
pomieszczenia w optymalną ilość świeżego powietrza.
Zużyte powietrze uchodzi do góry, a równocześnie od dołu
napływa świeże powietrze.
Zawias obrotowy z regulowanym urządzeniem hamującym
Stabilne, niezawodne zamknięcie centralne.
Pod względem szczelności okno obrotowe nie ustępuje systemom
rozwierano-uchylnym.

Obrotowe
Okna wielkogabarytowe, obracane w celu łatwiejszego umycia.
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Otwieracz naświetli HAU-TAU
Otwieracz naświetli otwiera, zamyka i zabezpiecza okno
uchylne. W położeniu otwartym ustalone położenie jest bezpieczne
nawet podczas burzy. Otwieracz naświetla doskonale radzi sobie
przy konstrukcjach z łukiem półkolistym pełnym i płaskim, ukośnych,
podwójnych i potrójnych, występach i rożnych rodzajach otwarcia.
Z elastycznym cięgłem, giętkimi narożnikami i uniwersalnym
wspornikiem skrzydła system jest kompletny pod każdym względem.
Kompaktowa, o pięknym kształcie obudowa wykonana jest
z lekkiego metalu, części funkcjonalne wykonane są ze stali
zabezpieczonej wysokim stopniu przed korozją. Możliwe jest
połączenie z okuciem obwiedniowym, co zwiększa bezpieczeństwo
i szczelność.
.
Pewność działania
Równe sposoby sterowania uchylaniem
Możliwość uchyłu na zewnątrz

Otwieracz naświetli HAU-TAU
Specjalne okucie umożliwiające uchylanie okien na dużych wysokościach.
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Nawiewniki AERECO
Nawiewniki są to elementy, które doprowadzają do pomieszczenia
powietrze z zewnątrz. Odgrywają one niezwykle istotną rolę
w prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku, przyczyniając
się jednocześnie do redukcji nadmiernej wilgotności. Występują
trzy grupy nawiewników, różniące się zasadą działania:
Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie.
Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości
pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia.
Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod
wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia
swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie
przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź
mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.
Nawiewniki ciśnieniowe - samoregulujące. Ilość dostarczanego
powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy
którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną.
Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając
ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być
spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma
możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ
;
powietrza do minimum.
Nawiewniki sterowane ręcznie - ilość dostarczanego powietrza
zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień
otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza,
ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika.
Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są
w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników
higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku
doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych
z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.

Nawiewniki AERECO

Najciekawsze realizacje

Część naszych możliwości

W katalogu wykorzystane są zdjęcia oraz informacje techniczne firm: Inoutic, Decco, Roto, Effect Glass, Hoppe, Wurth, Aereco, Hau-Tau, Pujan, Swisspacer

