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Z fascynacji naturą - OKNA TARASOWE PATIO

W aranżowaniu przestrzeni w nowoczesnych domach priorytetem stało się uzyskanie efektu przestronnego wnętrza.
Nieocenione w tej roli są wielkopowierzchniowe okna, które zastępując ściany, tworzą kontakt z przestrzenią
zewnętrzną. Obecne trendy stawiają na pomieszczenia, w których dominuje światło i otwarta przestrzeń. Do realizacji
takich projektów Petecki wzbogacił swoją ofertę o okna tarasowe PATIO.

Przeszklenia balkonowe oraz tarasowe zyskały ogromną popularność dzięki walorom, jakie spełniają. Okna tarasowe
PATIO marki PETECKI oprócz zalet technicznych posiadają szereg atutów estetycznych. Efekt wizualny ogrywa
przecież niebagatelną rolę w aranżacji przestrzeni.
Pragmatyzm i nowoczesność
Okna tarasowe PATIO rewelacyjnie doświetlają pomieszczenie oraz optycznie je powiększają. Stwarzają wrażenie
przenikania naturalnego środowiska do wnętrza domu, dzięki czemu mamy możliwość obcowania z naturą, bez
konieczności wychodzenia z domu. To przekłada się zaś na nasze samopoczucie, odpręża, stwarza chwilę relaksu oraz
komfortu.
Wybór odpowiednich okien tarasowych jest bardzo istotny. Okna tarasowe PETECKI osiągają wysokie noty techniczne
biorąc pod uwagę takie parametry jak: bezpieczeństwo, izolacja termiczna, przeszklenie czy też przepuszczalność
powietrza.
Okucia Roto zwiększają bezpieczeństwo proponowanego przez nas produktu. Możliwość zastosowania mechanizmów
takich jak: grzybkowe rolki ryglujące, zaczepy antywyważeniowe czy też blokada klamki zwiększają standard
antywłamaniowy.
Nowoczesny a zarazem elegancki styl, jaki nadaje okno tarasowe Patio sprawia, że zaciera się granica między
domowym zaciszem, a otaczającą naturą na zewnątrz. Niezależnie od pory roku i panujących warunków
atmosferycznych można delektować się widokami, jakie oferuje nam natura.
Okna tarasowe PETECKI (https://www.petecki.eu/okna-tarasowe-patio/) występują w czterech wariantach:
- system uchylno-przesuwny z wentylacją w pozycji uchylne
- system równolegle przesuwny z mikrowentylacją lub bez mikrowentylacji
- system równolegle przesuwny z wentylacją w pozycji uchylnej
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- system równolegle przesuwny z wentylacją Comfort w pozycji uchylnej
Otwieranie systemu uchylno-przesuwnego pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni wnętrza, ponieważ
otwarte skrzydła nie wchodzą do pomieszczenia. Nawet przy dużych i ciężkich elementach uchylno-przesuwnych
użytkowanie nie stanowi żadnego wysiłku. Dzięki nowoczesnym okuciom, okna tarasowe przesuwają się lekko po
prowadnicy. Okucia pozwalają na płynne przechodzenie skrzydła z pozycji przesuwnej do uchylnej i dodatkowo
ułatwiają jego zamykanie z pozycji uchylnej.
System równolegle przesuwny można dodatkowo wyposażyć w funkcję mikrowentylacji, niewidoczną od zewnątrz.
Dzięki zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w postaci zaczepów, nawet w pozycji mikrowentylacji okno jest
zabezpieczone przed niepożądanym wejściem osób z zewnątrz.
Różne warianty układu skrzydeł i atrakcyjna gama kolorystyczna systemów zapewniają różnorodne i indywidualne
możliwości stosowania.
Okna tarasowe PATIO to bardzo funkcjonalna propozycja, która zapewni oszczędność miejsca, zapewniając
jednocześnie przestrzeń i wyjątkowy design.
Dokonując wyboru należy pamiętać o tym, że użytkowanie okien powinno być przede wszystkim komfortowe. Biorąc
pod uwagę możliwości i aranżację swojej powierzchni mieszkaniowej, należy wybrać taki model, który będzie
najlepiej się w nią wpisywał i oddawał gust domowników.
Czy w warunkach określonych jako działanie nie tylko dla nas, ale również w pozostałym zakresie nie musimy
martwić się o pozostałe akceptację i ma to związek i zapowiada się całkiem okolicznościowa działalność na podstawie
niebagatelnych rozwiązań o czym mówimy i dzielimy się w poszczególnych parametrach działania i nie tylko. Ma to
swoje uzasadnienie również w innych aspektach.
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