Schüco® AWS 70.HI
okno
Vysoko izolačné, stabilné
a univerzálne použiteľné.

Hliníkovým oknom Schüco® AWS 70.HI si môžete vytvoriť vlastný príbeh moderného dizajnu a pohodlia
každodenným používaním.
Chráni váš dom alebo byt svojím inovatívnym skrytým mechanickým kovaním Schüco AvanTec. Svojimi vlastnosťami
prispieva k zvýšenej bezpečnosti vášho domova. Okrem ochrany toho najcennejšieho čo máte, vám poskytuje
vynikajúce tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti vďaka optimalizovaným systémom tesnenia a
viackomorovým stredovým tesnením.
Váš priestor domova môže byť priehľadnejší a svetlejší vďaka úzkym pohľadovým šírkam okenného profilu.
Okno Schüco® AWS 70.HI vám dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru plnú pohodlia.

FRIENDLY

Profilový systém

Trojkomorový systém s prerušeným
viackomorovým tepelným mostom.
Kompozitné EPDM tesnenie čiernej farby
umožňujúce vysokú prispôsobivosť a
vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna zodpovedá európskym
štandardom. Na výber pevné zasklenie,
otváravé, sklopné, otváravo-sklopné (OS)
a sklopno-posuvné riešenie. Moderný
dizajn, ktorý štýlovo zdôrazní atmosféru
vášho bývania. Skryté kovanie neruší
estetiku okna a spája slobodu dizajnového
návrhu.

Farby a povrchová úprava

Farba okna je dostupná v celej škále
RAL odtieňov. Povrch okna môže byť
jemne štruktúrovaný a potiahnutý
drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku
aktuálnych farieb).

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným
dvojsklom CLIMAPLUS® XN
4-16-4 Ug=1,1 W/(m2.K), možnosť Ug=1,0
W/(m2.K) alebo s izolačným trojsklom
CLIMATOP® XN 4-16-4-16-4
Ug=0,6 W/(m2.K), možnosť Ug=0,5 W/(m2.K)
s hliníkovým alebo teplým rámikom.

Zasklievacie lišty

Tvary líšt sú podľa tvaru krídla: hranaté.

Kovanie

Počet komôr

3

Hĺbka rámu

70 mm

Štandardne ponúkame systémové
nerezovo-hliníkové skryté kovanie
s osvedčenou kvalitou a funkčnosťou od
nemeckej firmy Schüco. Skryté kovanie
neprerušuje rovinu tesnení,
a tým zaručuje tesnosť. Vysoký komfort
ovládania zabezpečujú ložiskové
uzávery. V štandardnej výbave OS okna
sú nastaviteľné všetky uzatváracie body
a poistka proti chybnej manipulácii.
Dizajnová kľučka s minimalizovanou
rozetou
a farba podľa požiadavky biela, čierna,
alebo strieborná.

Hĺbka krídla

80 mm

Starostlivosť a údržba

Systém

Počet tesnení
Súčiniteľ prechodu tepla

HODNOTY / INFORMÁCIE
Schüco ® AWS 70.HI

2
Uw=1,4 - 1,5 W/(m2.K)*
Uw=1,1 W/(m2.K)**

Zvuková izolácia

34 - 47 dB

Vodotesnosť

Trieda 9A

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom

Trieda C5

Prievzdušnosť

Trieda 4

Sklo pre okná (štandard)
Skryté kovanie
Štandardná farba
* podľa typu dvojskla a dištančného rámika
** podľa typu trojskla a dištančného rámika

Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke
s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke
bez montáže. Podmienkou záruky je
pravidelná údržba podľa návodu na
použitie.

CLIMATOP® XN 4-16-4-16-4
Ug = 0,6 W/(m2.K)
áno
biela a farby podľa výberu

www.fenestrask.eu
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