T-Passive Plus MD
Asortyment: Okna
Technologia: Okna
Data pobrania karty produktu: 2018.06.25

GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA
Okno Doskonałe

Stylowe okno dla szczególnie wymagających osób ceniących z jednej strony wygląd i precyzję wykonania a z drugiej
niespotykaną wcześniej energooszczędność.
T-Passive Plus AD/MD to okno o nowoczesnym, opływowym kształcie zaprojektowanym przez projektanta Marco Macini
wyprodukowane przy użyciu najbardziej zaawansowanej na rynku technologii Titanium Technology. Dzięki zastosowaniu
aż ośmiokomorowego profilu skrzydła o szczegółowo przebadanej i zaplanowanej budowie, okno to jest rozwiązaniem
posiadającym niewiarygodne właściwości termoizolacyjne i akustyczne.

[[window_element]]

System T-Passive Plus AD/MD:
okno wykonane w Titanium Technology z najwyższej jakości komponentów
gwarancja na długie lata
ośmiokomorowy profil skrzydła z siedmiokomorową ramą o szerokości 70 mm zapewniają bardzo wysoki stopień
energooszczędności
technologia wgrzewanego słupka gwarantuje szczelność połączenia z profilem ramy
przenikalność cieplna okna referencyjnego 0,68 W/m2*K
izolacja akustyczna aż 38 dB **
dwie uszczelki w standardzie
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niepowtarzalna gama kolorów w tym również kolory niespotykane wcześniej wśród producentów stolarki okiennej
profile, z których produkowane są okna systemu T-Passive Plus posiadają certyfikat potwierdzający klasę S
(odporność na działanie promieni słonecznych)
profil wykonany z wysokiej jakości 100% PVC bez jakichkolwiek domieszek ołowiu
okna w kolorze z niemal niewidocznym zgrzewem (w oknach białych w standardzie występuje zgrzew tradycyjny. )
Przeczytaj więcej o Titanium Technology.
Przeczytaj więcej o AD/MD
Przeczytaj więcej o Niewidocznych Zgrzewach.
Przeczytaj więcej o oknach bez ołowiu.

* Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm, z trzema
uszczelami oraz z pakietem szybowym 4/14Kr/4/14Kr/4 o gr. 40 mm. Dostępne również inne pakiety szybowe.
** Wartość Rw określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1:2010P, dla okna lub drzwi z oszkleniem o
wartości Rw=40db. Okno/drzwi o pow. ≥2,7m².

INSPIRACJE

PARAMETRY

Unikalne kolory

Wykorzystując unikalne kolory oklein niespotykane wcześniej na rynku jesteśmy w stanie
idealnie imitować struktury drewna na powierzchni okien PCV.
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Gwarancja

Wierzymy że nasze produkty są najlepsze dlatego zapewniamy naszym klientom wieloletnią
gwarancję w standardzie.

Zgrzewy

Osiągneliśmy niezwykły efekt estetyczny niewidocznych zgrzewów - unikalna metoda
produkcji oparta na najnowszej technologii łączenia kształtowego.

Ekologia

Pracujemy w zgodzie z naturą. Nasze okna produkowane są z profili z 100% PVC bez
domieszek ołowiu.

Bezpieczeństwo

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

Doświadczenie

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowią cenną pomoc
w dokonaniu właściwego wyboru przy wymianie stolarki okiennej.

GWARANCJA
Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego udzielamy wieloletniej 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

DOKUMENTACJA
t-passive - wyposazenie.pdf
Link: http://budvar.com.pl/files/attachments/products/19/documentation/t-passive - wyposazenie.pdf
t-passive - ksztalty.pdf
Link: http://budvar.com.pl/files/attachments/products/19/documentation/t-passive - ksztalty.pdf
t-passive - akcesoria - szyby.pdf
Link: http://budvar.com.pl/files/attachments/products/19/documentation/t-passive - akcesoria - szyby.pdf

CERTYFIKATY
atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf
Link: http://budvar.com.pl/files/attachments/products/19/certificates/atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf
certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf
Link:
http://budvar.com.pl/files/attachments/products/19/certificates/certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf
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