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

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Niezwykła jakość konstrukcji i optymalne parametry dla najbardziej wymagających.
Okno 92 mm z drewnianą osłoną na okapnik.
Profil o grubości 92 mm charakteryzuje się doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi, a drewniana osłona na
termookapnik nadaje oknom w systemie Lazio 92 Cover unikalny wygląd. Eleganckie i uniwersalne wzornictwo sprawiają,
że okna te będą ozdobą każdego budynku.

Najważniejsze zalety:
Drewniana osłona na termookapnik, czyli okno bez widocznego okapnika aluminiowego.
Drewniana osłona zapewnia jednolity wygląd okna.
Okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, nożyce mikrowentylacji wyposażona w standardzie w zatrzask
pozycji uchylnej, zawias dolny regulowany w trzech płaszczyznach.
Osłonki na zawiasy w kolorach standardowych biały, brązowy, srebrny, stare złoto, tytan ciemny mat (*inne kolory na
zapytanie)
Grubość ramy 92 mm
Do wyboru spośród czterech rodzajów drewna: sosna, dąb, meranti, dąb modyfikowany
Czterowarstwowa powłoka lakiernicza - impregnacja, podkład, międzywarstwa oraz warstwa nawierzchniowa chroni
drewno przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
Szeroka gama kolorów warstwy nawierzchniowej – do wyboru kolory transparentne lub gama kolorów RAL
Pakiet szybowy jednokomorowy- o grubości 24mm, wypełniony argonem, izolacja termiczna Ug=1,1(W/m2K).
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Trójwarstwowe klejenie profilu
Doskonałe właściwości mikrowentylacyjne
Dodatkowa uszczelka wykonana z tworzywa termoplastycznego montowana w skrzydle.

* Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm

PARAMETRY

Jakość

Drewno

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

Aż cztery rodzaje drewna do wyboru:
-sosna mikro
-sosna lita
-meranti
-dąb

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

Ekologia

Jesteśmy rzetelnym producentem. Nie musisz żądać gwaracji , poprostu ją dostaniesz.

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

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.
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* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum
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