Najlepszy wybór dla inwestorów.
Okna PVC w systemie Investline

Energy-efficient Windows

Najlepszy wybór dla inwestorów.
Okna PVC w systemie Investline
Okna Investline są idealnym rozwiązaniem na potrzeby wszelkiego rodzaju
inwestycji. To nowoczesny system okienny, spełniający wysokie oczekiwania
w zakresie nienagannej jakości i konkurencyjnej ceny. Ponadczasowy design
produktów Investline uzupełnia szeroka gama kolorów oklein, dostępna
w ramach konfiguracji. Wysoka izolacyjność cieplna Investline stawia linię
tych produktów w pierwszym rzędzie wyboru wielu inwestorów.
Zalety produktu:


Ciepło, które trwa: Nowoczesna budowa
okien Investline utrzymuje przyjemne ciepło
w budynkach.



Inwestycja na lata: Tworzywo
odporne na warunki zewnętrzne i okucia
najwyższej jakości pozwalają na wieloletnią
eksploatację okien Investline.



Łatwość użytkowania: Niezwykle proste
w czyszczeniu powierzchnie okien i ram.



Bezpieczeństwo to standard: Dostępne
już dla podstawowego wyposażenia.
Opcjonalnie do klasy RC2.

Najnowsza technologia zgrzewania:
P®Perfect

1

Najwyższe standardy
Wysoka izolacyjność cieplna, bardzo
dobre właściwości techniczne oraz
energooszczędny profil, to niezbędne
zalety okien Investline.

2

Trwałe uszczelnienie
Dwie uszczelki obwodowe z wytrzymałego,
elastycznego materiału, gwarantują
bezproblemowe działanie okien tego
systemu, pomimo działania warunków
zewnętrznych - wilgoci oraz wiatru.

3

Zapomnij o hałasie
Jakość okien potwierdza wysoki
współczynnik redukcji hałasu. Z oknami
Investline można spać spokojnie.

4

Doświetlone wnętrze
Duży przepływ światła i pozyskiwanie
energii słonecznej, to założenia spełnione
przy projektowaniu i budowie okien
Investline.

5

Wiele opcji konfiguracji
Szeroka gama opcji montażowych
umożliwia zastosowanie tej linii okien
w każdej wymaganej sytuacji.
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Niemieckie profile Hightec

Przekonujące Wartości

Investline

Izolacja cieplna1)

Uf do 0.94 W/m²K 2)
2
Uw do 0.72 W/m K

Izolacja akustyczna3)

Wartość Rw 45dB

Odporność na obciążenia wiatrem

do klasy C5/B5 zgodnie z EN 12210

Wodoszczelność

do klasy 9A, zgodnie z EN 12208

Przepuszczalność powietrza

do klasy 4, zgodnie z EN 12207

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo podstawowe, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) okno

jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)
od wybranego połączenia skrzydła i ramy
3)
zgodnie z EN 14351/1
2) zależne
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