
  RD kastlové provedení dřevěná okna, balkony, 

  vchodové dveře

Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,0 W/m2.K

RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř, 

interiér 68mm dvojsklo otevírání dovnitř
profil 44-68    celodřevěné s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 44-68    zasklení silikon nebo verze suchého zasklení

profil 44          zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru

profil 44          kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka

Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,2 W/m2.K

RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání ven, 

interiér 68mm dvojsklo otevírání dovnitř
profil 44-68    celodřevěné provedení rámová okenní nadokapnice

profil 44-68    zasklení silikon nebo verze suchého zasklení

profil 44          zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru

profil 44          kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka

Uw = 1,5 W/m2.K

RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř, 

interiér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř
profil 44-44      celodřevěné provedení s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 44-44      zasklení silikonem nebo verze suchého zasklení

profil 44-44      zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru

profil 44-44      kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka

profil 44-44      exteriér, interiér vzhled památkově chráněných budov

Uw = 1,8 W/m2.K

RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání ven, 

interiér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř
profil 44-44      celodřevěné provedení rámová okenní nadokapnice

profil 44-44      zasklení silikonem nebo verze suchého zasklení

profil 44-44      zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru

profil 44-44      kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka

profil 44-44      exteriér, interiér vzhled památkově chráněných budov

Uw = 2,0 W/m2.K

RD špaletové provedení, okno exteriér 44mm otevírání ven nebo dovnitř, 

zděná špaleta okno, interiér 44mm otevírání ven nebo dovnitř
profil 44-44      exteriér, interiér vzhled památkově chráněných budov

profil 44          z exteriéru vzhled památkově chráněných budov

profil 44          z exteriéru vzhled památkově chráněných budov
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