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Model okna  + Designo R7 WD

Typ okna  + okno wysokoosiowe

Klamka  + zamontowana w dolnej części skrzydła 

Materiał

     PVCDrewno

Sposób otwierania  + manualny

Energooszczędność

 + Uw = 1,1
 + energooszczędny pakiet 3-szybowy 
 + Termo-blok WD z lepszym bilansem  

energetycznym okna

Łatwy montaż

 + fabrycznie zamontowane kątowniki 
montażowe i oblachowanie okna

 + fabrycznie zamontowany Termo-blok 
WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej

Jakość produktu

 + pomontażowy system regulacji okna
 + 3 punkty ryglowania okna
 + 3 warstwy ochronne drewna
 + 3 klasa bezpieczeństwa (drewno) 

i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa (PVC)
 + 15 lat gwarancji

Design

 + brak widocznych wkrętów 
w oblachowaniu 

 + nowoczesny kształt oblachowania
 + atrakcyjny kolor oblachowania antracyt 

metallic
 + białe PVC RAL 9016 lub okleina 

drewnopodobna: sosna, złoty dąb
 + drewno sosnowe zabezpieczone 

lakierem transparentnym; dostępne inne 
kolory z palety RAL

Dane techniczne
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Pakiet 3-szybowy Standard (9)

R79 H WD 0,7 1,1 47 2 32 4

R79 K WD 0,7 1,1 47 2 32 4

Zalety w skrócie:  

+	pakiet 3-szybowy wypełniony kryptonem zapewnia korzystny 
bilans energetyczny, chroni przed chłodem i stratami ciepła

+	fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości  
i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne 
na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną  
temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania

+	fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna  
z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu

+	oś obrotu w ¾ wysokości, pozwala na swobodny dostęp do otwar-
tego okna w pozycji wyprostowanej, zapewniając wysoki komfort 
obsługi (skrzydło okna "nie wchodzi do pomieszczenia")

+	nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor oblachowania zewnętrznego 
(antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję 
okna z każdym pokryciem dachowym

+	wygodna pozycja do mycia blokująca skrzydło pod kątem 120°, 
pozwala zachować okno w nienagannej czystości 

+	regulacja okuć umożliwia dostosowanie pracy okna do indywidual-
nych potrzeb i oczekiwań użytkowników

+	pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie 
zawsze szczelne i idealnie dopasowane

+	3 warstwy ochronne drewna zabezpieczają okno przed niszczącym 
wpływem słońca i wilgoci

+	15 lat gwarancji, to pewność bezpiecznego i bezawaryjnego  
użytkowania okna przez lata

+	3 klasa bezpieczeństwa dla okien drewnianych i 5 najwyższa klasa 
bezpieczeństwa dla okien PVC, to dowód wyjątkowej trwałości  
i wytrzymałości


