PROFILOVÝ SYSTÉM ARCADE (výrobce INOUTIC)
Okenní systémy Arcade


Prověřený, kvalitní a spolehlivý profil pro plastová okna



Příznivý poměr cena/výkon








Splňuje standardní požadavky současného bydlení
Výborné tepelně-izolační vlastnosti
Elegantní plastová okna za nejnižší cenu
Systém s vestavnou hloubkou 71 mm s 5 komorami
Hodnota součinitele tepelné prostupnosti ráme Uf = 1,2 W/m2K
Hodnota tepelné prostupnosti oknem Uw až 0,77 W/m2K překračuje hodnoty požadované
normou EnEV 2012 (Uw = 0,95 W/m2K).





Arcade: předsazené a rovné křídlo, zkosení 20°
Zasklení silnými tepelně-izolačními nebo zvukotěsnými skly až o šířce 40 mm
Vnitřní dvoupatková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání





Dvě průběžná svařovatelná těsnění TPE
Zvuková izolace až 44 dB (třída 4)
Výběr z palety 35 barev

Profil Arcade s rovným křídlem

Profil Arcade předsazeným křídlem

Vchodové dveře Arcade







Prověřený profilový systém vhodný pro běžné typy vchodových dveří
Vchodové dveře Arcade splňují požadavky současného bydlení, při zachování příznivého
poměru cena/výkon nabízejí dlouhou životnost a výborné tepelně-izolační vlastnosti
4-komorová technologie se stavební hloubkou 71 mm



izolační hodnoty rámu Uf až do 1,6 W/m2K
zaoblený design se zkosením hran 20 ° zaoblen
Stabilní konstrukce rámu a extrémní vysoká torzní tuhost pomocí díky betonářské oceli silným
ocelovým výztuhám s tloušťkou stěny 2,5 mm
Možnost zesílených kovových rohů profilu: unikátní šroubované rohové výztuže ze zinkových
odlitků zaručují větší stabilitu a zabraňují deformacím
Možnost použití integrovaných vícebodových zámků a speciálního hardware pro vysokou



ochranu proti vloupání podle DIN EN 1627
Vysoká odolnost: cca 100.000 zavření a otevření, resp. 20 let životnosti





Bezbariérové hliníkové prahy dle DIN 18 040 s přerušeným tepelným mostem
Výplně panelů a zasklení od šířky 45 mm
Druhé dodatečné těsnění na prazích a rozích pro větší ochranu proti větru a přívalovým




srážkám
Dvoupatková zasklívací lišta pro zvýšenou ochranu proti vloupání
Možnost použití pro všechny běžné typy vchodových dveří: Jednokřídlé nebo dvoukřídlé,



provedení s falešným nebo pevným sloupkem, s bočním dílcem nebo s nadsvětlíkem,
otevírání dovnitř nebo ven
K dispozici v široké paletě barev a dekorů



Profil Arcade pro vchodové dveře

