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Niestandardowe okna firmy Stolbud Włoszczowa

Okna Standard, znane ich użytkownikom z bardzo dobrych parametrów technicznych i korzystnej ceny, zyskały
zupełnie nowy wygląd. Z myślą o bardziej wymagających klientach firma Stolbud poszerzyła kolekcję o oryginalne
wykonania w kolorach naturalnego drewna i w różnych kształtach.

Każdy dom jest inny, dlatego tak jak jego mieszkańcy powinien posiadać własny charakter. Popularna biała stolarka
okienna posiada własny urok, dając wrażenie czystości i emanując minimalistyczną estetyką. Nic nie zastąpi jednak
luksusowego piękna naturalnego drewna, będącego najbliższym naturze materiałem budowlanym. Teraz okna Standard
są dostępne w dowolnych kształtach i wymiarach oraz dwóch dodatkowych kolorach, nie zmieniając przy tym swoich
dotychczasowych walorów użytkowych i cenowych.

Geometria w drewnianym wydaniu
Nowe okna Standard dają możliwość indywidualnego kształtowania pięknej fasady zachowując dotychczasową
funkcjonalność klasycznej wersji. Sprawdzona jednoramowa konstrukcja z klejonego warstwowo drewna sosnowego
jest pokrywana impregnatem, a następnie malowana podkładem oraz farbą nawierzchniową w kolorach lazur dąb i
lazur teak. Dzięki poszerzonym możliwościom wykonania okna Standard uzyskujemy nowe możliwości kształtowania
elewacji budynku. Teraz możliwa jest instalacja drewnianych okien o tej samej grubości ram (68mm) i w tym samym
kolorze, ale różnym kształcie. Nie trzeba już dobierać pojedynczych profili z różnych systemów, gdy architekt budynku
przewidział otwory okienne w kształcie rombu, trójkąta czy trapezu. Obła listwa przyszybowa nadaje profilowi
formalnego, eleganckiego wyglądu. Dodatkowo okna Standard mogą uzyskać stylowy wygląd dzięki zastosowaniu
szprosów międzyszybowych.
Sprawdzone właściwości użytkowe
Okno Standard zbudowane jest z solidnej, trójwarstwowej kantówki sosnowej klejonej na długość i grubość.
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Impregnacja przeprowadzana w odrębnym procesie zwiększa trwałość i wytrzymałość drewna na warunki
atmosferyczne oraz korozję biologiczną. Wciskane uszczelki z tworzywa termoplastycznego zapobiegają
niekontrolowanemu przenikaniu zimnego powietrza do wnętrza budynku. W oknach zastosowano wyjątkowo
wytrzymałe rozwierno – uchylne okucia obwiedniowe firmy Wink-Haus. Funkcja mikrowentylacji umożliwia sprawną
wymianę powietrza, kiedy jest to wymagane. Zestaw niskoemisyjnego szkła zespolonego z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem o optymalnym współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0 W/m2K pomaga
zaoszczędzić cenną energię cieplną. Dzięki instalacji okapnika z wkładką termoizolacyjną uzyskuje się nie tylko
ochronę fasady przed zaciekami, lecz także dodatkową ochronę przed zimnem. Dodatkowy okapnik przyszybowy
zapobiega zabrudzeniu ramy skrzydła okiennego, ułatwiając utrzymanie okien Standard w nienagannej czystości.
Okna Standard to idealne połączenie solidnej i estetycznej formy z korzystnymi walorami cenowymi. Dzięki nowej
linii Stolbud Włoszczowa możesz skomponować fasadę z marzeń w korzystnej cenie.
Okno Standard o wymiarach 1160 x 1440 mm w kolorze białym lazur dąb lub lazur teak, cena brutto 1140,70 zł
Producent: Stolbud Włoszczowa S.A.
www.stolbud.pl
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