
  RD dřevěná okna, balkony, HS portály, vchodové dveře  IV

  Nejlepší změřená dosažená hodnota za použití skla Ug = 0,2 Uw = 0,50 W/m2.K sklo 54-67mm

             Za předpokladu použití skla Ug = 0,35 Uw = 0,60 W/m2.K sklo 54-67mm

RD okna a balkonová okna VISION WALL  IV 112
profil 112 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 112 celo  opláštění hliníkem v exteriéru

profil 112 integrál celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 112 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 112 provedení HS posuvně zdvižné okno s ventilační spárou

profil 112 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 112 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění

Za předpokladu použití skla Ug = 0,4 Uw = 0,80 W/m2.K trojsklo 48mm

RD okna a balkonová okna nízkoenergetická  IV 92
profil 92 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 92 celo  opláštění hliníkem v exteriéru

profil 92 bezrám Glass špaleta, bezrámové zasklení z exteriéru

profil 92 bezrám sklo v jedné rovině s fasádou v exteriéru

profil 92 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 92 provedení HS posuvně zdvižné okno s ventilační spárou

profil 92 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 92 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění

Za předpokladu použití skla Ug = 0,6 Uw = 1,00 W/m2.K trojsklo 36mm

RD okna a balkonová okna  rekonstrukce  IV 80
profil 80 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 80 celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 80 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 80 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 80 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění

Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K dvojsklo 24mm

RD okna a balkonová okna  standard  IV 68
profil 68 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 68 celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 68 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 68 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 68 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění

A 

A 

B 

C 


