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De Lux system
De Lux jest owocem wielu lat doświadczeń i przysłuchiwania się
osobom którzy podobnie jak Ty poszukiwali okien estetycznych
solidnych i komfortowych.
Linia De Lux to połączenie okna ciepłego i szczelnego zarazem
odpowiadającego na gusta klientów szukających okien o okrągłych delikatnych kształtach a jednocześnie zaawansowanych
technicznie. Smukła linia profila o zaokrąglonych krawędziach
wiernie imituje wyglądem okno drewniane. Klamki Secustic oraz
szyby z Termoramkami dobierane są pod kolor okna aby podkreślić charakter stolarki. Zaawansowane technologicznie profile klasy A, o grubości ścianek wynoszącej min. 2,8 mm, wyposażono w wielokrotnie gięte wzmocnienia ze stali ocynkowanej
to najlepsze rozwiązania na rynku. Tak zbudowana konstrukcja
gwarantuje wyjątkową odporność na działanie różnego rodzaju
sił fizycznych, co przekłada się na długotrwałe, bezawaryjne funkcjonowanie okien oraz możliwość realizacji ambitnych projektów
architektonicznych. Ochronę przed korozją zapewnia okucie pokryte specjalną powłoką cynkową.
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Możliwość zastosowania pakietów
szybowych aż do 52mm.
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Skrzydło o zaokrąglonym kształcie,
w klasie RAL-A
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Połaczenie VPerfect
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Wyższe listy szklące 27mm, odpowiadają
za głębsze osadzenie szyby w skrzydle,
co eliminuje liniowy mostek termiczny,
będący główną przyczyną roszenia szyb.
Nowatorskie uszczelki przy szybowe
z dodatkową płaszczyzną izolacyjną
poprawiają izolacje termiczną okna na
styku szyby z profilem.
Dodatkowa uszczelka pomiędzy
skrzydłem a ramką międzyszybową na
podszybiu
Trzecia uszczelka wewnętrzna piórowa
zapewniająca suchą komorę okuciową.
Dodatkowe żebra poprzeczne na ramie
poprawiają siłę mocowania zawiasów,
szczególnie istotne przy dużych
i ciężkich konstrukcjach oraz okuciach
antywłamaniowych.
Duże komory zewnętrzne lepiej chłodzą
profil i odprowadzają wodę opadową.

WYBÓR
W KAŻDYM
SMAKU

KORZYŚCI:
• Nowoczesny profil z trzecią uszczelką wewnętrzną o parametrze termicznym Uf 1,0.
Trzecia uszczelka chroni okucie przed zabrudzeniem co wpływa na jego żywotność.
• Głęboka komora szkląca daję możliwość stosowania szyb zarówno ciepłych Ug=0,5,
cichych 45Db oraz antywłamaniowych P4.
• Skrzydło półokrągłe w klasie RAL-A o grubszych ściankach potwierdzenie najlepszego
produktu.
• Okucia Winkhaus Active Pilot to gwarancja trwałości i bez awaryjnej pracy.
• Klamka aluminiowa Hoppe secustic odpowiada za wygodę i bezpieczeństwo
użytkowników.
• Zgrzew w technologii bezwypływkowej w oknach o kolorystyce drewnopodobnej
i RAL nadaje ekskluzywny charakter stolarce.
• Termiczna listwa pod parapetowa, pięciokomorowa z uszczelką, również
transportowa.
• Uchwyty transportowe przykręcone do okien, dbają o bezpieczny transport okien.

CENTRALA
BRANDWICA
ul. Orzeszkowej 28
37-464 Brandwica/Stalowej Woli
tel. 15 842 02 52, 15 842 76 56

www.oknasolo.pl

ODDZIAŁY
STALOWA WOLA
ul. Broniewskiego 33,
37-464 Stalowa Wola/Rozwadów
tel. 15 642 62 35,
stalowawola@grupasolo.pl

PRUSZKÓW
ul. Brzozowa 75b,
05-806 Nowa Wieś/Pruszków
tel. 22 753 64 56,
warszawa@grupasolo.pl

RZESZÓW
ul. Przemysłowa 14 B,
35-105 Rzeszów
tel. 17 85 02 89, 17 863 60 86,
rzeszow@grupasolo.pl

TARNOBRZEG
ul. Sienkiewicza 178,
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 830 25 37,
tarnobrzeg@grupasolo.pl

KRAKÓW
ul. Krakowska 56,
32-020 Kraków/Wieliczka
tel. 12 278 22 27,
krakow@grupasolo.pl

DĘBICA
ul. Rzeszowska 53,
39-200 Dębica
tel. 601 723 900,
debica@grupasolo.pl

