FÖNSTER OCH DÖRRAR PVC

IGLO – dörrprofilen
- Ett modernt utseende, avrundade profillinjer, möjlighet att forma efter
eget godtycke.
- En hög nivå på säkerhet tack vare trepunkts fönsterhakar.
- Fönsterprofiler med många kammare samt karmdjup och fönsterbladen
på 70mm ger god termoisolering.
- En stor förstärkningskammare garanterar lämpliga statiska parametervärden.
- Möjlighet att använda handtag, knoppar och draghandtag.
- Större bärkraft samt lång användning tack vare tre fönsterhakar på fönsterbladen.
- Profilerna utförs av uteslutande ursprunglig material.
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ENER GIBES PA R ING

ESTE T I KE N

IGLO-fönster är den ideala lösningen – de kan vara rektangulära,
triangulära, runda, i form av trapets, båg och begränsade nästan bara
av Kundens krav. Den snövita fönsterprofilen är tillsammans med en
rik färgskala en uppfyllelse av Kundens föreställning om det perfekta
fönstret, som är i sig själv ett svar på de nyaste arkitekttrenderna. Spröjs
och olika färger på glasrutor kan betona den individuella stilen.

5 kammariga fönsterprofiler i IGLO-fönster samt standard glaspaket med
termiskt isolerat stål på U-Värde=1,0 (enligt normen EN 674) garanterar
energibesparing, optimal temperatur inne och hög ljusgenomsläpplighet
till rummet. Användning av konstruktionsmaterialen av bästa kvalitet
och tätningar EPDM som garanterar fönstrets täthet utgör ett skydd mot
vind och ökar täthet mot regnvatten.

K VALI TE TE N

S Ä KER HE TEN

Produktionen utförs på de mest moderna maskinerna av ryktbara
internationella företag som URBAN, LISEC, RAPID, HAFFNER, CINCINNATI
och därför ger ett garanti på en ny kvalitet av snickeri som bekräftas av
ett känt i Europa Institut för Fönsterteknik, Rosenheim (IFT), Tyskland.
DRUTEX fönster har också undersökts enligt EN 14351:1-2006 klass i
sådana länder som Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland och även Ukraina,
Ryssland och USA.

IGLO-fönster är utrustade med flerpunktslås med säkerhetsbeslag av ett
känt företag MACO, den här intelligenta lösningen har skapats speciellt
för Kundens säkerhet. Fönstren har ytterligare en blockad mot en felaktig
ställning av handtaget och bland de få fönstren på marknaden har
fönsterbladets höjning som underlättar att stänga fönsterbladet samt
mikroventilationen.

HÅLLFASTHETEN

HA NDTAGEN

Handtag är ett riktigt prydnad i varje fönster.
De är utförda av aluminium, kännertecknas
av en originell stil, en ergonomisk form och
enastående varaktighet.

En stor förstärkningskammare som förstärker ramer och
fönsterblad garanterar tillsammans med profilens bästa
statiska parametervärden hållfasthet och användarens
tillfredsställelse. En ytterligare fördel med fönster är en
hållbar färg.
FÄ R G SÄT T N I N G

