Lazio 92
Asortyment: Okna
Technologia: Okna
Data pobrania karty produktu: 2018.06.25

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA
System okienny wyróżniający się solidną ramą o głębokości 92mm dzięki której znacznie poprawiają się właściwości
termiczne okna.
Pro l Lazio 92 wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami
izolacyjnymi. W połączeniu z ciepłymi pakietami szybowymi oraz nowoczesnymi okuciami uzyskujemy okno o jednym z
najlepszych parametrów termicznych dostępnych na rynku.
Najważniejsze zalety:
Pakiet szybowy dwukomorowy o grubości 48mm wypełniony argonem. Możliwość zastosowania pakietu o grubośc i
od 24mm do 52 mm.
Doskonałe właściwości termoizolacji cieplnej dzięki Uw na poziomie
0,9 W/m2K*
Możliwość wykonania niemal w każdym kształcie i dużych rozmiarach. Spełniają oczekiwania najbardziej
kreatywnych inwestorów i architektów.
Odporne na działanie wiatru, deszczu, słońca. Charakteryzują się długowiecznością i odpornością na trudne warunki.
Czterowarstwowa powłoka lakiernicza - impregnacja, podkład, międzywarstwa oraz warstwa nawierzchniowa chroni
drewno przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
Do wyboru okno ze słupkiem stałym lub ruchomym
Szeroka gama kolorów warstwy nawierzchniowej – do wyboru kolory transparentne lub gama kolorów RAL
Opcja DUOCOLOR umożliwia łączenie kolorów w dowolnej kombinacji oraz dopasowanie kolorystyki okna do
charakteru wnętrza lub fasady budynku

PARAMETRY
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Jakość

Drewno

Odporność

Ekologia

Do produkcji wykorzystujemy drewno najwyższej jakości, wyłącznie od certyfikowanych
dostawców.

Aż cztery rodzaje drewna do wyboru:
-sosna mikro
-sosna lita
-meranti
-dąb
Zastosowanie 3 lub 4 warstwowej powłoki lakierniczej gwarantuje wysoką odporność okien w
każdych warunkach.

Pracujemy w zgodzie z naturą kontrolując na każdym etapie produkcji wpływ na środowisko.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa.
W standardzie okno posiada zaczep antywłamaniowy.

Doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowi cenną pomoc w
dokonaniu właściwego wyboru.

GWARANCJA
Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego możemy udzielić na nie aż do 5 lat gwarancji*, której towarzyszyć muszą
wskazane przez nas zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje
dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.
Polisa na okna
Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. Wybierając nasze
okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.
* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum
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