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Szukając wyzwań staraliśmy się odpowiedzieć
na pytanie w jakim kierunku zmierza stolarka
przyszłości, jakie potrzeby będzie zaspokajać,
jakie materiały za kilka, kilkanaście lat będą
dominować. Patrząc na dynamiczny rozwój
ślusarki aluminiowej oraz spadający popyt na
drewno uświadamiamy sobie, że okno przyszłości nie chybnie będzie łączyło cechy zarówno
PCV jak i aluminium. Łatwość obróbki, uniwersalność i cena jakie gwarantują profile z PCV w
połączeniu z kolorystycznymi możliwościami,
sztywnością oraz trwałością aluminium przynoszą mieszankę która skazana jest na sukces.
Z obydwu najpopularniejszych obecnie materiałów zaczerpnęliśmy to co najlepsze i sprawdzone, tworząc hybrydę – system Logical.

Logical Classic

Linia Classic łączy cechy prostego wykończenia skrzydła z ozdobami w postaci 3 faz biegnących wzdłuż kształtownika. Pół lico jest tutaj bardzo dyskretne, ledwie zaakcentowane tak
aby zachować pierwotny klasyczny charakter
serii. Classic przeznaczony jest dla inwestorów,
którzy decydując się na nowoczesny charakter
stolarki jaki prezentuje cała linia Logical chcą
zachować klasyczny, prosty w formie i kształcie styl. Classic jest najbardziej uniwersalnym
systemem serii, idealnie odnajdzie się zarówno
w środowisku miejskim gdzie dominują proste
kształty jak i w klasycznej rezydencji na przedmieściach.

Logical Modern

Logical Modern, to nowoczesna kolekcja umożliwiająca indywidualną aranżację skrzydła według upodobań. Do wyboru mamy kilka materiałów, drewno szlachetne, stal nierdzewna,
tworzywo w różnym wybarwieniu. Wszystkie
materiały możemy zaaplikować do specjalnie
przygotowanego zagłębienia w skrzydle, lub zakupić już skompletowane. Seria Modern umożliwia wymianę ozdobnych wkładów w trakcie
użytkowania, co gwarantuje, że nasza stolarka
będzie zawsze dopasowana do obowiązujących trendów, to pierwszy taki produkt, w którym klient może zmieniać wystrój wielokrotnie
bez obawy o zmieniające się upodobania.

Logical Resident

Logical Resident, to seria produktów o bardzo
charakterystycznym i określonym kształcie.
Takie wrażenie sprawia pół lico w postaci dużej okrągłej komory zewnętrznej, która definiuje
przeznaczenie stolarki. Docelowo system odpowiada stylowi architektonicznemu Antycznemu, gdzie mamy do czynienia z łukami i innymi
oknami kształtowymi. Forma nie pozostawia
złudzeń, dominuje konserwatywne podejście do
stolarki, bez ekstrawagancji i eksperymentów.
Skrzydło Resident poprzez ogromne pół lico,
dodatkowo zabezpiecza stolarkę przed podważeniem oraz znacząco wpływa na sztywność
konstrukcji.

NIEPOWTARZALNA
ARANŻACJA
TWOJEGO DOMU

KORZYŚCI:
• 6 komorowe profile ram i skrzydeł wykonane z najwyższej jakości PCV,
• System nakładek aluminiowych łączonych z profilami w sposób bez inwazyjny.
• Kształtowniki aluminiowe zacinane i łączone pod kątem 45” idealnie spasowane
w narożach.
• Nakładki lakierowane proszkowo w dowolnej kolorystyce RAL.
• Głębokość zabudowy ramy 86 mm, głębokość skrzydła Classic 86 mm,
Modern/Resident 106 mm
• Logical występuje w standardzie z 2 komorowymi pakietami szybowymi
o współczynniku izolacyjności termicznej U=0,5 W/m2K.
• Dodatkowa uszczelka na podszybiu oraz osadzenie szyb głębiej w profilu eliminuje
cieplny mostek liniowy.
• 2 uszczelki oporowe oraz dodatkowa uszczelka środkowa poprawiają termikę
i akustykę, tworzą suchą komorę dla pracy okucia.
• Okucia Winkhaus Active pilot.
• Zgrzew w technologii bez wypływkowej (okna w okleinie)
• Termiczna ramka w standardzie w kilku kolorach
• Klamki Hoppe Secustic z zabezpieczeniem obrotu od zewnątrz.
• Balkony występują wyłącznie z niskim progiem, co wymusza
stosowanie podkładów termicznych.
• 7 lat gwarancji na wszystkie okna serii Logical.
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