načují optim
málním spojením inovaačních technnologií, nejllepších
Okna BluEvolutionn 82 se vyzn
tepelnýcch a uživateelských paraametrů, a attraktivní cen
ny.
Díky svvým unikáátním vlasttnostem ok
kna BluEv
volution 82
2 vytlačilaa okna s tradiční
energettickou úspoorou (speciáálně navržeený 6-ti kom
morový systéém profilů PPVC o šířcee 82 mm
se systéémem 3 těssnění MD, který vzniikl na záklaadě systém
mu Brügman
ann / Salam
mander –
BluEvolution 82).

TEPEL
LNÉ VLAS
STNOSTI
revolučční termoizzolační parrametry (Uw
Uw=0,73 W/m2K
W
– nejlepší výssledek na trhu
t
pro
základnní řešení s occelovými prrvky)
okennní tabulky s hlubokým osazením v rámu a sp
peciálně nav
vržené těsněění omezujee tepelné
ztráty a zlepšuje ukkazatel tepelného průniiku (1)
speciáální výška rámu (73 mm) a okkenních kříd
del (58 mm
m) zajišťuj e dosaženíí lepších
termoizolačních paarametrů pom
moci zvětšeené plochy okenní
o
tabu
ulky (2)
okennní dvojskla o tloušťcee dokonce 52 mm vee spojení s velmi doobrými profilovými
paramettry zajišťujíí vysokou reedukci nákl adů na vytáápění (3)
3 těsněění (systém MD) s 2-komorovým vnitřním těěsněním zajišťují lepší tepelné a akustické
a
paramettry (4)

STATIK
KA A ODO
OLNOST
zlepšenné statické vlastnosti
v
ve srovnání sse systémem
m BlueEvolution 92

speciáální konstruukce profilu účinně zleepšuje ventilaci a chlazzení okna, ccož vede kee snížení
jeho teppelného napětí a zlepšuj
uje statické vvlastnosti ok
kna (5)
optimáálně navržeená výška ráámu (73 mm
m) a okennícch křídel (58 mm) spollu s vhodno
ou šířkou
profilu zzajišťuje dookonalé statické vlastnoosti celé okeenní konstru
ukce (6)
odstuppy použité v komoře okenního
o
křřídla udržujjí výstuž vee vhodné poozici, což pozitivně
p
ovlivňuj
uje odolnost celé konstrrukce (7)
příčnáá pozice oceele zajišťujee správné uppevnění kov
vání, což zvyšuje jejichh odolnost (8
8)
dodateečná zpevňuující stěna zabraňuje
z
deeformacím profilu
p
běheem montážee pantů (9)

ESTET
TIKA
nová ggenerace těssnění a hlub
boké osazenní okenní taabulky zajišťuje dokonaalé ukrytí styčných
s
míst, coož zlepšuje estetiku
e
celéého okna (110)
přirozený sklon povrchu ráámu a specciálně navržžené širokéé komory uusnadňují přirozený
p
odvod vvody (11)

