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GALERIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Okno Doskonałe 
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Pierwszy na rynku system zapewniający 27 % więcej światła * w Twoim domu, dzięki zwiększonej powierzchni szklenia.

Dzięki nowemu, niższemu skrzydłu, zwiększyliśmy powierzchnię szklenia.

Więcej światła w Twoim domu, to mniejsze zużycie energii cieplnej.

T-Passive Slim to nowoczesne, zaokrąglone okno o niezlicowanym profilu i niskim złożeniu, umożliwiajcym wpadanie maksymalnej

ilości światła do pomieszczenia.
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SYSTEM T- PASSIVE SLIM AD/ MD :
pierwszy na rynku system zapewniający 27 % więcej światła* w Twoim domu, dzięki zwiększonej powierzchni szklenia

niski, nowatorski profil

wąskie złożenie na słupku ruchomym 112 mm

niski profil skrzydła 105 mm

mniejsze zużycie energii cieplnej

siedmiokomorowe profile o głębokości 70 mm, wysokości zewnętrznej skrzydła jedynie 41 mm

zwiększona ilość światła dociera do wnętrza pomieszczenia

zastosowanie technologii wgrzewanego słupka w znaczny sposób poprawiającej szczelność połączenia

doskonałe właściwości termoizolacji cieplnej dzięki Uw okna referencyjnego na poziomie 0,75 W/m2K**

idealny do małych domów, mieszkań i budynków wielorodzinnych

wgrzewany słupek-zastosowanie tej technologii znacznie poprawia szczelność połączenia

koekstruzja -profile, których używamy do produkcji okien PVC powstają podczas innowacyjnego procesu koekstruzji.

Polega on na wytłaczaniu kilku warstw profila jednocześnie, dzięki czemu uzyskujemy okno o wyjątkowych

właściwościach.

paleta kolorów zakończenia ruchomego słupka- zaślepka dostępna w aż 16 kolorach, idealnie dopasowanych do

Twojego okna

odporność na skrajne temperatury- parametry potwierdzone certyfikatem na klasę ,, S"-wydawanym przez niemiecki

instytut SKZ

okna bez ołowiu

do okna dobierzesz wszystkie niezbędnę dodatki- nawiewniki, parapety, rolety i inne

okno nagrodzone Medalem Europejskim

możliwość wykonania w Sky Windows

Przeczytaj więcej o Titanium Technology. 

Przeczytaj więcej o AD/MD.

Przeczytaj więcej o Niewidocznych Zgrzewach.

Przeczytaj więcej o braku ołowiu

* Wartość uzyskana przez porównanie okien o rozmiarach 1230 mm x 1480 mm: T-Passive Slim z słupkiem ruchomym do standardowego okna z słupkiem.

* * Wartość uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-1 dla okna referencyjnego o wymiarach: 1230x1480 mm, z trzema uszczelami oraz z pakietem szybowym

4/14Kr/4/14Kr/4 o gr. 40 mm. Dostępne również inne pakiety szybowe.

*** Wartość Rw określona zgodnie z pkt. B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1:2010P, dla okna lub drzwi z oszkleniem o wartości Rw=40db. Okno/drzwi o
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Gwarancja

Unikalne kolory

Zgrzewy

Ekologia

Bezpieczeństwo

Doświadczenie

PARAMETRY

Wierzymy że nasze produkty są najlepsze dlatego zapewniamy naszym klientom wieloletnią

gwarancję w standardzie.

Wykorzystując unikalne kolory oklein niespotykane wcześniej na rynku jesteśmy w stanie

idealnie imitować struktury drewna na powierzchni okien PCV.

Osiągneliśmy niezwykły efekt estetyczny niewidocznych zgrzewów - unikalna metoda

produkcji oparta na najnowszej technologii łączenia kształtowego.

Pracujemy w zgodzie z naturą. Nasze okna produkowane są z profili z 100% PVC bez

domieszek ołowiu.

Gwarantujemy maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa. W standardzie okno posiada

zaczep antywłamaniowy.

Ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i niezbędna wiedza stanowią cenną pomoc

w dokonaniu właściwego wyboru przy wymianie stolarki okiennej.

GWARANCJA

Nasze produkty są bezawaryjne, dlatego udzielamy wieloletniej gwarancji , której towarzyszyć muszą wskazane przez nas

pow. ≥2,7m².

INSPIRACJE
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zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków

gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

Polisa na okna 

Gwarancją najwyższej jakości produktów i świadczonych przez nas usług jest polisa ubezpieczeniowa. 

Wybierając nasze okna masz pewność, że Twoje zamówienie na pewno zostanie zrealizowane.

* pod warunkiem stosowania konserwacji wg. wytycznych BUDVAR Centrum

t-passive slimm ad md - wyposazenie.pdf

Link: http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/113/documentation/t-passive slimm ad md -

wyposazenie.pdf

t-passive slimm ad md - akcesoria - wszystkie.pdf

Link: http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/113/documentation/t-passive slimm ad md -

akcesoria - wszystkie.pdf

t-passive slimm ad md - ksztalty.pdf

Link: http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/113/documentation/t-passive slimm ad md -

ksztalty.pdf

DOKUMENTACJA

atest higieniczny- bezolowiowy profil.pdf

Link: http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/113/certificates/atest higieniczny- bezolowiowy

profil.pdf

certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf

Link:

http://www.budvarcentrum.pl/files/attachments/products/113/certificates/certyfikat_potwierdzajacy_klase_tropikalna.pdf

CERTYFIKATY
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