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Otwórz się na komfort i zyskaj przestrzeń bez barier dzięki nowym drzwiom tarasowym KRISPOL

KRISPOL, wiodący producent kompletu stolarki dla domu, wprowadził do oferty nowy system okienny typu HS o
doskonałych parametrach termoizolacji.

Nowy system FEN82 HST charakteryzuje się wyjątkowo niskim współczynnikiem przenikania ciepła osiągając
wartość Uw=0,76 W/m2K. Za komfort cieplny odpowiada także energooszczędny 5-komorowy system profili ramy i
skrzydła. System unoszono-przesuwny stanowi idealne rozwiązanie dla wyjść tarasowych lub ogrodowych. Ogromnym
atutem tego rozwiązania jest oszczędność miejsca. Przestrzeń przed oknem pozostaje do naszej dyspozycji, co stanowi
dużą przewagę nad tradycyjnymi oknami balkonowymi, otwierającymi się rozwiernie. Konstrukcja okna HST jest dużo
bardziej stabilna od rozwiernych, gdyż po otwarciu duże skrzydła okienne nie utrzymują się na zawiasach, ale są
podparte na całej szerokości. Stabilną konstrukcję zapewniają specjalne, kilkukrotnie zagięte wzmocnienia. Dzięki
bogatym możliwościom rozbudowy, klient może dostosować funkcjonalność systemu okiennego do indywidualnych
potrzeb, wyposażając je w sprężynę wspomagającą zasuwnicę, listwę wentylacyjną, czy nakładkę Comfort.
System FEN82 HST daje możliwość wykonywania konstrukcji o szerokości nawet 6200 mm. Konstrukcja progu
została wykonana ze specjalnego tworzywa o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych z niską szyną jezdną o
wysokości 5 mm. Zastosowanie nakładki Comfort wyrównuje próg i tworzy przejście bez barier zgodnie z DIN18040.
Dzięki temu przejście do ogrodu, np. wózkiem, nie stanowi najmniejszego problemu.
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Lekka obsługa skrzydła o wadze do 300 kg, bez użycia siły, jest możliwa dzięki sprężynie wspomagającej zasuwnicę.

Ważną nowością w systemie FEN82 HST jest możliwość zastosowania listwy wentylacyjnej, która zapewnia
komfortową wentylację przy zaryglowanym skrzydle.
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Bogate możliwości wykończenia pozwalają na dopasowanie estetyki systemu okiennego do stylu budynku. Producent
oferuje kilkadziesiąt dekorów – od tradycyjnych oklein drewnopodobnych po nowoczesne szarości i antracyty.
Imponujący efekt zapewni zastosowanie okleiny Karbon z efektem trójwymiarowości lub okleina Beton doskonale
odwzorowująca ciekawą kolorystykę betonu.

KRISPOL jest wiodącym europejskim producentem bram i stolarki otworowej. Firma jest obecna w branży
budowlanej od ponad 25 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy,
okna, rolety i drzwi.
KRISPOL
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