AMBERELEGANCE
Istotnym elementem każdego okna są okucia.
Okucia stanowią swoistego rodzaju system napędowy okna.
Od właściwie dobranych okuć zależy wygoda obsługi i bezpieczeństwo mieszkańców.
Okucia warunkują płynność otwierania i zamykania okna, odpowiednia ilość zawiasów zmniejsza do
minimum przedmuchy, a odpowiednia ilość zaczepów skutecznie zabezpiecza okno przed
wywarzeniem.
Czy okno naszpikowane okuciami, szczelne, z bogatym pakietem zabezpieczeń może wyglądać
elegancko?
Czy wystające zawiasy burzą estetykę okna?
Czy gładka powierzchnia ramy okiennej, bez jakichkolwiek wystających elementów, może być
właśnie tym produktem, który zaspokoi potrzeby osób wrażliwych na piękno?
Jeżeli odpowiedz brzmi 3 x TAK warto zainteresować się wyjątkowym oknem.
OKNEM Z NIEWIDOCZNYMI OKUCIAMI .
AMBERELEGANCE– bo o takim oknie dzisiaj
piszemy – to okno w którym okucia są całe ukryte
w środku okna.
Dzięki AMBERELEGANCE każdy dom można
zaprojektować według własnego indywidualnego
gustu i poczucia piękna.
Okucie w tym oknie zostało skonstruowane w ten
sposób,

że

zawiasy

w

całości

ukryte

są

w niewielkiej przestrzeni między ramą a skrzydłem
i przy zamkniętym oknie w ogóle ich nie widać.

Rozwiązanie z ukrytymi okuciami z powodzeniem realizowane jest przez inwestorów i architektów
zarówno w nowoczesnych jak w zabytkowych projektach.
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Wykorzystane jest w modnych obecnie oknach o wielkich gabarytach i dużych przeszkleniach,
ponieważ każde skrzydło może osiągać powierzchnię aż do 3 m kw. i wagę nawet 150 kg.

Okno z widocznymi zawiasami

AMBERELEGANCE

AMBERELEGANCE uwalania wyobraźnię i otwiera możliwości na dowolne i wyjątkowe kreowanie
własnej przestrzeni architektonicznej.
Występuje zarówno

z wąskimi profilami

i pojedynczymi szybami, jak i
trzech

szyb

o

właściwościach

z pakietami

podwyższonych
termoizolacyjnych,

dźwiękochłonnych i antywłamaniowych.
A dla tych, którzy szczególnie dbają o
energooszczędność

AMBERELEGANCE

oferowane jest w opcji z profilem Softline82
z wewnętrzną uszczelką. I dzięki temu, że
okucie schowane jest w całości w suchej
komorze

-

stanowi

zabezpieczenie

przed

doskonałe

przemarzaniem

i

może z powodzeniem być wykorzystane
przy

budowie

domów

o

niskim

zapotrzebowaniu na energię oraz domów
pasywnych.
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Dodatkowo, atut niewidocznych zawiasów pozwala na zastosowanie dowlolnych kolorów i faktur w
oknie.
A dzięki uzyskanej gładkiej powierzchni - pielęgnacja okna jest łatwa i efektywna.

AMBERELEGANCE
ACE

Dlaczego zatem jest to produkt wyjątkowy?
Odpowiedz jest prosta. AMBERELEGANCE łączy w sobie komfort użytkowania, trwałość i wysoką
odporność na włamanie, oraz to - czego poszukują esteci – ponadczasową elegancję!

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o produkcie:
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