Veka Alpha Plus
gdy chcesz dobrze zainwestowaæ

ENERGOOSZCZÊDNY

Okno Veka Alpha Plus zosta³o zaprojektowane z myœl¹ o osobach
poszukuj¹cych bardzo ciep³ych rozwi¹zañ do swoich domów. Jest to
najcieplejsze z dostêpnych okien wykorzystuj¹cych profile Veka. Cechuje
je bardzo szeroka 6-komorowa rama 90 mm, która dodatkowo mo¿e byæ
wyposa¿ona w klin docieplaj¹cy. System jest wyposa¿ony w potrójny
system uszczelnienia, który oprócz poprawy termiki poprawia tak¿e
w³aœciwoœci akustyczne. Okno natomiast standardowo wyposa¿one jest
w szybê potrójn¹ o wspó³czynniku Ug=0,7 W/m2K. Ponadto okno jest
wykonane z profili w klasie A. Na wybór tego produktu decyduj¹ siê
osoby ceni¹ce markowe a jednoczeœnie energooszczêdne rozwi¹zania.
Profil:
Veka Alphapline, 6-komorowy o szerokoœci ramy 90 z mo¿liwoœci¹
wyboru dodatkowo klina docieplaj¹cego w ramie, z systemem potrójnego
uszczelnienia MD, wykonany w klasie A

Opis

Okucie:
najbardziej uznane niemieckie okucie Roto NT
Szyba:
standardowa, potrójna o wspó³czynniku Ug=0,7 W/m2K wyposa¿ona
w unikaln¹ ciep³¹ ramkê Super Spacer, poprawiaj¹ca znacznie
parametry cieplne, akustyczne oraz ¿ywotnoœci ca³ego okna. Mo¿liwoœæ
zastosowania szyby potrójnej nawet o wspó³czynniku Ug=0,5 W/m2K.

Energooszczêdne
Rewelacyjne parametry termiczne tego okna, które za spraw¹ swojej
budowy i przy wykorzystaniu potrójnej szyby o wspó³czynniku
przenikalnoœci cieplnej Ug=0,5 W/m2K z ciep³¹ ramk¹ Super Spacer
sprawiaj¹, ¿e okno uzyskuje parametr Uw=0,89 W/m2K.

Veka Alpha
Plus

Trwa³e
Dziêki zastosowaniu œrodkowego uszczelnienia w oknie (MD) wyodrêbnione zosta³y pomiêdzy ram¹ i skrzyd³em 2 komory tzw. mokra i sucha,
co przyczyni³o siê do przed³u¿enia ¿ywotnoœci metalowego okucia, które
pracuj¹c w komorze suchej nie jest tak bardzo nara¿one na wilgoæ.

Zalety

Okno w klasie A
Profile Veka u¿yte do produkcji tego okna wykonane s¹ w klasie A.

D¹b bagienny-renolit nr 2052 089

Mahoñ - renolit nr 2065 021

Z³oty d¹b - renolit nr 2178 001

Kolory
Orzech - renolit nr 2178 007

Winchester - cova 49240

Macore-renolit nr 3162 002

Siena noce - cova nr 49237

Siena rosso - cova nr 49233

Br¹z - renolit nr 8875 05
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Twoje okna wyró¿niaj¹ siê wœród innych

