Komfortowe okna o ponadczasowej linii
Przedstawiamy nową linię okien BlueLine Comfort
dla osób ceniących harmonię i klasyczne piękno.
Okna tej linii wyróżniają się wysokim standardem
wyposażenia, funkcjonalnością i bardzo dobrą
izolacją cieplną.

20-stopniowe zaokrąglenie
pozwalające lepiej odprowadzać
wodę
Szklenie do 47 mm, możliwość
szklenia o wysokich parametrach
termoizolacji i izolacji akustycznej
Rowek okuciowy 13 mm,
możliwość montażu okuć
antywłamaniowych
Dwuzaczepowa listwa
przyszybowa: dodatkowa
ochrona przeciwwłamaniowa
Sztywne, dopasowane
wzmocnienia: stabilna
konstrukcja okna
Technologia 5-cio komorowa:
optymalna izolacja termiczna/
wartość Uf = 1,2 W/m2 K
Głębokość zabudowy 71 mm:
bardzo dobre parametry izolacji
termicznej umożliwaiające
redukcję kosztów ogrzewania

Podstawa dobrego okna
– system BlueLine Comfort
BlueLine Comfort ze skrzydłem niezlicowanym
stanowi połączenie atrakcyjnej ceny i energooszczędności. Dzięki swoim klasycznym kształtom doskonale wpisuje się zarówno w budynki
o nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze,
zapewniając jednocześnie dobrą izolację termiczną.
Bogata paleta oklein w 40 kolorach zadowoli
najbardziej wymagających Klientów. O wysokim standardzie produktu decydują bardzo dobre parametry użytkowe, estetyka a także wyjątkowa trwałość. Okno BlueLine Comfort jest

wyposażone w listwę podparapetową z uszczelką, która umożliwia prawidłowy i szczelny montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego,
zapewniając jeszcze lepszą izolację termiczną
i akustyczną, co podnosi jego walory użytkowe. Specjalna uszczelka w listwie stanowi także
dodatkową ochronę przed dostaniem się wody
opadowej do wnętrza pomieszczenia.
Okno BlueLine Comfort to propozycja dla
osób, które poszukują energooszczędnego
produktu w atrakcyjnej cenie.

Funkcjonalność i komfort użytkowania
– Winkhaus activPilot
O tym, jakie funkcje będzie miało okno, decyduje okucie, ukryte pomiędzy skrzydłem a ramą okna.
Okna BlueLine Comfort wyposażone są w innowacyjny system okuć activPilot firmy Winkhaus.
Zastosowano w nim szereg udogodnień, zwiększających wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Standard bezpieczeństwa
System ryglowania Winkhaus activPilot oparty jest
na trzpieniach w kształcie ośmiokątnych grzybków.
Trzpienie te współpracują z zaczepami standardowymi bądź antywłamaniowymi – ze stali.
Okna BlueLine Comfort wyposażone są standardowo
w 1 zaczep stalowy w narożniku okna poniżej klamki.
System activPilot daje możliwość podwyższenia poziomu zabezpieczenia okna odpowiednio do potrzeb,
nawet po wielu latach użytkowania.

Estetyka i łatwość pielęgnacji
Nowoczesny design okucia activPilot, nadaje oknom
atrakcyjny wygląd. Zaczepy ramowe oraz zawiasy nawiązują do najnowszych trendów wzornictwa przemysłowego. Zaokrąglone krawędzie estetycznie wyglądają i łatwo się je myje.
W oknach BlueLine Comfort zaprojektowano w standardzie wypełnienie, które zapobiega zabrudzeniu
rowka okuciowego i ułatwia pielęgnację okien.

Wysoka jakość
Wysokiej klasy okucie jest gwarancją niezawodnego
funkcjonowania okna przez wiele lat.
System activPilot poddano cyklom badań zgodnie z
obowiązującymi normami europejskimi. Uzyskane
certyfikaty dają pewność wysokiej trwałości i jakości
okucia.

Atuty rozwiązania

- wysoka jakość i funkcjonalność
- wygodna zmiana standardu bezpieczeństwa
- łatwa pielęgnacja
- walory estetyczne
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