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Nowy trend w szkleniu - okno EXCELLENT LINE 76 od marki PETECKI

Okno Excellent Line 76 MD to produkt o najwyższej jakości. Wyprodukowany w oparciu o profil klasy A – Veka
Softline 76, stawiając na istniejące wymagania produkcyjne, bezpieczeństwa i ekonomiczności. Excellent Line 76 MD
stanowi doskonały pomost pomiędzy systemem 82 mm i 70 mm.

Szklenie skorelowane ze stylistyką okna:
-

pakiet trzyszybowy do grubości 48 mm
głębokość osadzenia szkła – 20 mm
ujednolicona wysokość listew (25 mm.) dla okien stałych i skrzydeł
wyrównany wygląd uszczelki skrzydła i listwy przyszybowej patrząc od wewnątrz
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- poprawa optyki okna przez zastosowanie nowych uszczelek, widoczne dla oka są jedynie kolor uszczelki i kolor
ramki międzyszybowej, elementy profili PVC nie są w tym zakresie widoczne
Technologia, która sprzyja doskonałości
Wyśmienite parametry techniczne i mechaniczne są efektem wkomponowania stalowego wzmocnienia w ramie, które
zostało wykonane z zamkniętego profilu 30 x 30 mm. Przekłada się to bezpośrednio na konstrukcyjne wzmocnienie
okna. W wymiarze praktycznym tego typu rozwiązanie zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo.
Precyzja i praktyczność
Excellent Line 76 charakteryzuje wysoki standard wizualny oraz techniczny. Nowoczesny design nadaje produktowi
pragmatyzmu oraz idealnie komponuje się w różnych aranżacjach przestrzennych domu. To produkt, który spełnia
oczekiwania Klientów, dla których ergonomia, użyteczność oraz walory estetyczne odgrywają istotną rolę przy
podejmowaniu decyzji zakupowych. Dom bowiem jest miejscem, które ma być bezpieczne, przyjazne i komfortowe.
Excellent Line 76 spełnia wszystkie kryteria, które związane są z bezpieczeństwem i zadowoleniem z dokonanego
wyboru.
Maestria na każdym etapie tworzenia
-

Excellent Line 76 MD charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła U 1,1
listwy przyszybowe są zlicowane z profilami ramy, skrzydła i słupka.
system o głębokości zabudowy wynoszącej 76 mm
kombisystem AD i MD na tej samej platformie: AD 1,2 W/(m²K) MD 1,1 W/(m²K),
profil 5-komorowy
wysokość listwy przyszybowej 25 mm
wysokość przekroju 122 mm
wprowadzony system wzmocnień i uszczelnień
precyzyjnie przemyślany system listew ze skokiem co 2 mm. dla lepszego zastosowanie szyb specjalnych
wzmocnienie przy użyciu stali
zarówno dla procesu renowacji jak i dla nowego budownictwa
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PETECKI
press box
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