Energooszczędne okna o ponadczasowej linii

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

Szklenie do 56 mm i głębokości 25 mm,
zastosowanie bardzo szerokich pakietów
szkleń o doskonałych parametrach izolacji
termicznej i akustycznej, zapobieganie
powstawaniu skroplin
20-stopniowe zaokrąglenie
pozwalające lepiej odprowadzać wodę
Dwuzaczepowa listwa przyszybowa:
dodatkowa ochrona przeciwwłamaniowa
Rowek okuciowy 13 mm, możliwość
montażu okuć antywłamaniowych
Dodatkowa uszczelka: doskonała izolacja
termiczna / szczelność w ekstremalnych
warunkach atmosferycznych
Sztywne, dopasowane wzmocnienia:
stabilna konstrukcja okna
Technologia 6-cio komorowa: optymalna
izolacja termiczna
wartość Uf = 0,95 W/m2 K
Głębokość zabudowy 84 mm: najwyższe
parametry izolacji termicznej zapewniające
znaczną redukcję kosztów ogrzewania

Energooszczędność w każdym oknie
– system BlueLine Premium
Okno BlueLine Premium ze skrzydłem niezlicowanym to najlepszy wybór dla najbardziej wymagających klientów.
Nowoczesny wygląd i doskonałe parametry techniczne okna BlueLine Premium stanowią produkt będący odzwierciedleniem najnowszych
osiągnięć w dziedzinie stolarki okiennej, spełniający wszelkie wymagania architektów oraz inwestorów indywidualnych.
Niespotykana wytrzymałość i szczelność okien
BlueLine Premium sprawia, że zachowują one
swoje energooszczędne właściwości znacznie
dłużej niż inne dostępne na rynku produkty.
Okno BlueLine Premium to niepowtarzalny
design, na który składają się idealne proporcje

oraz paleta 40 oklein o wyjątkowych kolorach i
strukturach.
Okno BlueLine Premium 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 Premium to propozycja dla
osób, które poszukują energooszczędnego
produktu najwyższej jakości.

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

Komfort przewietrzania
Okna BlueLine Premium wyposażono w mechanizm
wielostopniowego uchyłu, który pozwala uzyskać 5
położeń uchylonego skrzydła zamiast jednego. Dzięki
tej funkcji możemy regulować intensywność przewietrzania w zależności od potrzeb i unikać niepotrzebnych strat ciepła. Uchylone w ten sposób skrzydło jest
także zabezpieczone przed zatrzaśnięciem.

Wygoda użytkowania
Wbudowany w okna BlueLine Premium podnośnik
skrzydła z blokadą błędnego położenia klamki uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte.
Dzięki temu nie dochodzi do niebezpiecznego wysuwania się skrzydła z górnego zawiasu. Podnośnik lekko unosi skrzydło, zapewniając płynne przechodzenie
z pozycji otwartej do zamkniętej. To przydatna funkcja, zwłaszcza w przypadku dużych okien.

Standard bezpieczeństwa
System ryglowania okucia activPilot oparty jest na
trzpieniach w kształcie ośmiokątnych grzybków.
Trzpienie współpracują z zaczepami standardowymi
bądź antywłamaniowymi – ze stali. Okna BlueLine
Premium wyposażone są w 1 zaczep stalowy w narożniku okna poniżej klamki. Poziom zabezpieczenia
okna można podwyższyć odpowiednio do potrzeb, nawet po wielu latach użytkowania.

Klamka z blokadą
Zastosowane w oknach BlueLine Premium klamki
Secustik chronią je przed tzw. „inteligentnym włamaniem”. Opatentowany mechanizm Secustik blokuje
próby otwarcia okna przez wsunięcie przedmiotów
między skrzydło a ramę od zewnątrz.

Atuty rozwiązania

- możliwość regulacji intensywności wietrzenia
- komfort zamykania dużych okien
- estetyka i łatwość pielęgnacji
- jakość i trwałość potwierdzona certyfikatami
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