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Idealnym uzupełnieniem i zarazem odskocznią od tradycyjnie
stosowanych materiałów w zabudowie miejskiej jest z pewnością
ślusarka aluminiowa. Superial to nowoczesny system obejmujący okna i drzwi aluminiowe zewnętrzne o płaskiej konstrukcji
i klasycznym kształcie.
Bogata kolorystyka umożliwia dopasowanie do niemal że każdej elewacji, nowoczesne lakiery strukturalne umożliwią wyróżnienie się z miejskiego tłumu szarych i jednolitych zabudowań. Superial zapewnia termikę na wymaganym poziomie,
bezpieczeństwo oraz odporność na wiatr zdecydowanie wyższą od okien z pcv czy drewna. Profil występuje również
w wersji I+ która jest wyposażona w kilka rozwiązań poprawiających termikę konstrukcji. Tak rozbudowany system umożliwia
projektowanie nowoczesnych konstrukcji w obiektach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, przedszkolach, hotelach,
a przede wszystkim budownictwie wielomieszkaniowym.
Wersja podstawowa Superial gwarantuje Uf od 1,4, Wersja Superial i + to Uf już od 1,1 .

5

4

1

Solidny trzykomorowy profil ramowy
o głębokości zabudowy 75mm

2

Symetryczny podział komór
gwarantuje sztywność konstrukcji,
odpowiednio dwu i trzykomorowe
przekładki termiczne dbają o
optymalną izolację termiczną.

3

Superial i+ posiada dodatkowe
wypełnienia termiczne w komorze
centralnej skrzydła i ościeżnicy.
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Superial i+ posiada również wkład
termiczny w postaci grzebienia na
podszybiu.
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Skrzydło o głębokości 84 mm,
pomieści pakiet szybowy o grubości
14-61mm
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Dodatkowa uszczelka wewnętrzna

7

Zlicowana zewnętrzna powietrzna
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KORZYŚCI:
• Konstrukcja systemu Superial I+ oparta jest na sprawdzonym , rozbudowanym
i cenionym systemie Superial.
• Profil jest odlewem monolitycznym co zapewnia sztywność całej konstrukcji, bez
dodatkowych wzmocnień jak w przypadku okien pcv.
• Podwyższona izolacyjność termiczną Superial i+ uzyskał poprzez zastosowanie
specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przegrody termiczne oraz na
podszybiu poprawiających termikę przekroju o 0,2-0,4 W/m2K .
• Pojemność skrzydła umożliwia zastosowanie szyb do 61mm, to oznacza, że możemy
opracować dowolne konstrukcje łączące parametry termiczne oraz bezpieczeństwa.
• Superial oferuje również skrzydło ukryte za felcem SP SU ramy szczególnie przydatne
w renowacyjnych obiektach, oraz wersję otwieraną i odchylaną na zewnątrz SP OUT
• Kolorystyka bi kolor, anoda, lakiery strukturalne,
• Ślusarkę możemy wykonać w dowolnej kolorystyce RAL, ostatnio modnych bi
kolorach, anodach oraz lakierach strukturalnych. Gamę kolorystyczną zamykają
lakiery decor w najmodniejszych obecnie wybarwieniach drewnopodobnych.

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

