Nie uznajesz kompromisów, inwestujesz
zawsze w najlepsze rozwiązania?
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw=0,75 W/m²K*.

grubość ścianek
zewnętrznych
– najwyższa klasa a
naroża okien wykonane z profili
w klasie A są mocniejsze o ponad
20% od profili klas B i C

2-komorowe zespolenie
szyb U=0,5 lub U=0,7
bardzo duża izolacja
cieplna zbliżona
do izolacyjności muru

potrójny układ uszczelek
z uszczelką środkową
zapewnia doskonałą szczelność,
izolację akustyczną oraz izolację
cieplną, pozostawiając
jednocześnie suchą komorę
okuciową

6-komorowy system
z głębokością zabudowy
90 mm
ochrona cieplna na
najwyższym poziomie

listwa podparapetowa
z uszczelką

termiczna ramka
międzyszybowa master therm
większa o 6% izolacyjność
cieplna całego okna oraz
redukcja zjawiska kondensacji
pary wodnej

specjalnie skonstruowane
wzmocnienia stalowe
długowieczna funkcjonalność
oraz niespotykana statyka
konstrukcji

klin izolacyjny
dodatkowo zwiększa
izolacyjność cieplną

optymalne połączenie okna
z parapetem oraz doskonała
izolacyjność termiczna
i akustyczna

najlepsza lokata
Okna Premium Vetrex v90+ to najlepszy wybór dla najbardziej wymagających klientów. Nowoczesny wygląd i parametry nie
do pobicia, pozwalają im zdobywać najważniejsze nagrody, wygrywać konkursy oraz testy branżowe. Trzykrotnie zdobyły
nagrodę Jakość Roku i zajmują I miejsce w rankingu Oknotest. Pod względem zastosowanych technologii, żadne inne okna
nie są w stanie z nimi konkurować. Okna Premium Vetrex v90+ to nasz flagowy, wysoce energooszczędny produkt będący
odzwierciedleniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie stolarki okiennej, spełniający wszelkie wymagania architektów oraz
inwestorów indywidualnych. Okna te zostały wyposażone w niewidoczne i niezwykle wytrzymałe okucie ROTO NT DESIGNO.
Ukryta strona zawiasowa gwarantuje walory estetyczne, a rekordowo mocne okucie może utrzymać skrzydło okienne o wadze
do 150 kg, np. wyposażone w dwukomorową szybę antywłamaniową. Dodatkowo, ukryte zawiasy nie deformują uszczelki,
co przekłada się na mniejsze o ok. 10% straty energii. Niespotykana wytrzymałość i szczelność okien Premium Vetrex v90+
sprawiają, że zachowują one swoje energooszczędne właściwości znacznie dłużej niż inne dostępne na rynku produkty.

*Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1230 x 1450 mm.

Dlaczego warto wybierać energooszczędne okna V90+?
system profili

Konstrukcja okna V90+ bazuje na najwyższej jakości profilach firmy Veka w klasie A.
Do jego produkcji wykorzystano nowe, 6-cio komorowe porfile o głębokości zabudowy 90 mm oraz potrójny
układ uszczelek z uszczelką środkową.

klin izolacyjny

Klin izolacyjny w profilu ramy zapewnia dodatkową ochronę przed utratą ciepła i sprawia, że 6-komorowe
okno jest jeszcze cieplejsze. Klin wypełniający jedną z komór wykonany jest z polistyrenu ekspandowanego –
materiału dobrze znanego z właściwości izolacyjnych. Element ten wpływa korzystnie nie tylko na parametry
termoizolacyjne okna, ale też tłumi dochodzące z zewnątrz hałasy, zapewniając ciszę i spokój.

okucie roto nt designo z krytą stroną zawiasową

Niewidoczne i niezwykle mocne okucie Designo pozwala skonstruować skrzydło okienne o wadze do
150 kg. Doskonale nadaje się do dużych przeszkleń oraz ciężkich, antywłamaniowych, energooszczędnych
lub dźwiękochłonnych pakietów szybowych. Dzięki okuciom z ukrytymi zawiasami uszczelki nie ulegają
deformacji, co przekłada się na mniejsze o ok. 10% straty energii w pomieszczeniu.

dwukomorowe zespolenie szyb

W V90+ zastosowano dwukomorowe zespolenie szyb o współczynniku przenikania ciepła U=0,5W/m²K
i budowie: 4/18ar/4/18ar/4 (łączna grubość pakietu wynosi 48 mm). Zaproponowane zespolenie znacznie
poprawia właściwości termiczne całego okna, którego Uw=0,75 W/m²K*. Wybór tego modelu okna wpłynie na
obniżenie rachunków za ogrzewanie.

termiczna ramka międzyszybowa master therm

Okno V90+ wyposażone zostało w termiczną ramkę międzyszybową, która obniża ryzyko skraplania się pary
wodnej na szybie wewnątrz pomieszczenia. Szczególną zaletą jest redukcja współczynnika
Uw o 0,1-0,3 Wm2K, co zwiększa energooszczędność całego okna. W rezultacie można uzyskać obniżenie
rachunków za ogrzewanie nawet o 5%. Dzięki szerokiej gamie barw oraz estetycznej, matowej powierzchni,
ramka ta dodaje oknom elegancji, a także umożliwia dowolne dopasowanie jej do koloru okna.

listwa podparapetowa z uszczelką

Okno V90+ jest wyposażone w listwę podparapetową z uszczelką, która umożliwia prawidłowy i szczelny
montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu listwy podparapetowej, okno zapewnia
jeszcze lepszą izolację termiczną i akustyczną, co podnosi jego walory użytkowe. Specjalna uszczelka w listwie
stanowi także dodatkową ochronę przed dostaniem się wody opadowej do wewnątrz pomieszczenia.

klamka secustik swing

Element ten wpływa na estetykę i funkcjonalność okna. Opływowy kształt uchwytu i całkowicie zakryta
rozetka nadają klamce nowoczesny, minimalistyczny charakter. Klamka dostępna jest w wyrafinowanych
odcieniach i harmonijnie komponuje się zarówno w nowoczesnych jak też w tradycyjnych wnętrzach. Seria
Secustik wyposażona jest w mechanizm blokowania obrotu klamki przy próbach przesunięcia obwodu okucia
od zewnątrz, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym włamaniem.
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