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Okna PVC
Najwyższej jakość okna FEN zostały skonstruowane tak,
aby wszystkie elementy pracowały na energooszczędność domu.

Okna z PVC – charakterystyka
 

Okna PVC to obecnie najczęściej wybierany wariant, zarówno do nowych domów jak i podczas wymiany okien starych na nowe. Cechują się uniwersalnością oraz
klasycznym wyglądem. Mają wiele zastosowań, okna balkonowe PVC czy okna dachowe PVC można spotkać prawie w każdym domu. Mimo swojej popularności, okna te
są często nazywane oknami PCV, co jest niepoprawną formą. Poprawne nazewnictwo to PVC (od Poli Vinyl Chloride) lub polski skrót PCW (od Polichlorek Winylu).

Budowa okien PVC jest dość prosta. Ramy składają się z systemu proSli i uszczelek. Krispol, stawiając na jakość, oferuje okna 3-szybowe. Głównie od tego zależy
energooszczędność okna. Uw, czyli współczynnik przenikania ciepła oferowanych okien, może wynosić nawet 0,76 [W/m K]. Są to parametry spełniające warunki domów
energooszczędnych i pasywnych. Okna PVC są odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zachowują walory estetyczne przez długi czas. Szeroka gama kolorów
okien PVC (np. okna PVC brązowe) sprawia, że łatwo dostosować je do elewacji. Oprócz bogatej kolorystyki, okna PVC mogą być także okleinowane.
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Wszystkie modele okien łączą w sobie nowoczesne i
bezpieczne rozwiązania oraz bezkompromisową
estetykę. Eleganckie i trwałe, posiadają bardzo
korzystne współczynniki izolacyjności termicznej i
akustycznej.

Dzięki funkcjonalnym dodatkom, bez trudu
dopasujesz okna i drzwi tarasowe do własnych
wymagań.

Pamiętaj o możliwości wykonania okien w jednolitej
kolorystyce oraz możliwości okleinowania
jednostronnego, dwustronnego, a także Bikolor.

   7 lat gwarancji

   produkt na wymiar

   pobierz broszurę

FEN 92 FEN 82 - NOWOŚĆ FEN 76 5S / 5R

FEN 92
OKNA KLASY PREMIUM

Najcieplejszy model okien, idealnie spełniający wymagania budownictwa
energooszczędnego (Uw=0,76 W/(m2K)).*

Mimo że dostosowane są do szklenia o grubości nawet 48 mm, udało się nam
nadać im elegancki wygląd. Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
sprawia, że okna zawsze będą wyglądać jak nowe.

Głębokość proSlu aż 92 mm, potrójny system uszczelek dociskowych, ciepła ramka
międzyszybowa oraz zwiększona stabilność konstrukcji. Atutów jest znacznie
więcej, dopytaj Doradcę o szczegóły.

Bogaty wybór wyposażenia dodatkowego, możliwość wykonania okien w
nietypowych kształtach oraz okleinowania w opcji Bikolor gwarantuje dopasowanie
do wystroju wnętrza i do elewacji.

Okna FEN 92 można zamówić w opcji antywopcji antywłłamaniowejamaniowej o zwiększonej
odporności na włamanie w klasach RC1, RC2, RC2N. To jedne z nielicznych okien
na polskim rynku certySkowane w klasach RC.

  od uw=0,76 [W/m K]*

*Dotyczy okna referencyjnego o wymiarach 1230×1480 mm

2

Okna PVC – nowe rozwiązania
 

Nowe rozwiązania w technologii produkcji okien PVC dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa. Wprowadzono okucia certySkowane pod względem odporności na
włamanie. Dodatkowo dobre okna PVC są wyposażone w takie elementy jak:

➡
➡

➡

Wybierz wariant BEZPIECZEŃSTWO
 

Okucia mogą być certySkowane w jednej z klas odporności na włamanie. Coraz
częściej jest to warunek ubezpieczania domu i majątku.

Okucia certySkowane różnią się od zwykłych:

większą ilością zaczepów antywłamaniowych w ustalonym rozmieszczeniu

płytką antyrozwierceniową montowaną na kasetce zasuwnicy (czyli
elemencie okucia, na którym potem montowana jest klamka)

zastosowaniem specjalnej klamki z kluczykiem

 

Oznaczenie okucia klasą WK1 lub RC1 N wymaga, aby w zależności od wymiaru
okna, było ono wyposażone w dwa, trzy lub cztery punkty antywyważeniowe. W
przypadku klasy WK2, RC2 lub RC2N wszystkie zaczepy muszą być
antywłamaniowe, a ich ilość i rozmieszczenie są precyzyjnie określone dla danego
rozmiaru skrzydła.

1. Grzybek i zaczep antywłamaniowy (do wyboru) -

Specjalnie zaprojektowane ośmiokątne rolki dociskowe, które są
elementami okucia występującymi na całym obwodzie skrzydła.
Współdziałają one z zaczepami na obwodzie ościeżnicy. W połączeniu
utrzymują skrzydło okna w pozycji zamkniętej, dociskają je do ościeżnicy i
ryglują.

Zaczepy występują w wersji zwykłej i antywłamaniowej. Połączenie zaczepu
antywłamaniowego grzybka daje tzw. punkt antywyważeniowy, czyli
całkowite bezpieczeństwo zamkniętego okna.

2. Kontaktrony – zaczepy magnetyczne (do wyboru) +

3. Pakiety dziecięce z funkcją Tilt-First (do wyboru) +

4. Klamka Secustik (do wyboru) +

5. Klamka antywłamaniowa z SecuForte (do wyboru) +

Estetyka wykończenia
 

Oferujemy okleinowanie 1- lub 2-stronne, a także opcję Bikolor, czyli okleinowanie
jednocześnie w dwóch różnych kolorach z ponad kilkudziesięciu oklein.

Paleta oklein

Okna PVC – ceny
 

Ceny okien PVC zależą od kilku czynników. Jest to przede wszystkim technologia wykonania. Im bardziej energooszczędne okno, tym wyższa cena. Takie rozwiązania
przynoszą jednak oszczędności w czasie eksploatacji. Duży wpływ na cenę okien PVC ma również wcześniej wspominany osprzęt dodatkowy, który generuje koszty. Mimo
że cena okien wzrasta wraz z liczbą dobranego osprzętu, to bezpieczne warianty cieszą się duża popularnością. Oprócz tego w cenie należy uwzględnić takie czynniki jak
wymiary okien PVC.

Najlepszy producent okien PVC
 

Krispol to obecnie jeden z liderów pod względem produkcji okien PVC. Szeroki wybór produktów oraz cennik dostosowany jest do wymagań klientów. Oferta obejmuje
najlepsze okna PVC na rynku.

Galeria inspiracji
 

Zobacz realizację inwestycji z oknami KRISPOL

 

wczytaj więcej
pozostało zdjęć: 197

➡
➡
➡
➡

Ekspert radzi
 

Co to znaczy „Dobre okno”? Część 1 – ProSle

Co to znaczy „Dobre okno”? Część 2 – Okucia

Co to znaczy „Dobre okno”? Część 3 – Szyba

Jak dbać o dobre okna w 4 prostych krokach

Wszystkie porady
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