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PERFEKCJA W KAŻDYM DETALUPERFEKCJA W KAŻDYM DETALU

NOWY SYSTEMNOWY SYSTEM



            

Perfectherm to nowoczesne okna Perfectherm to nowoczesne okna 
wykonane w najwyższym standardzie.wykonane w najwyższym standardzie.



✔ Specjalnie profilowane wzmocnienie w skrzydle i ramieSpecjalnie profilowane wzmocnienie w skrzydle i ramie

            

Profile Profile 
w klasie Aw klasie A ✔ Większy pakiet szybowy dzięki niskiej przyldzeWiększy pakiet szybowy dzięki niskiej przyldze

✔ Dodatkowa uszczelka środkowa w skrzydle i ramieDodatkowa uszczelka środkowa w skrzydle i ramie



            

STYLOWESTYLOWE
Dwa kształty skrzydła - designerskie Dwa kształty skrzydła - designerskie 
zaokrąglone oraz klasyczne proste, zaokrąglone oraz klasyczne proste, 

doskonale wpisują się doskonale wpisują się 
w nowoczesne budownictwo. w nowoczesne budownictwo. 

Okna Perfectherm nadają budynkom Okna Perfectherm nadają budynkom 
lekkości i niezwykłego stylu.lekkości i niezwykłego stylu.

Designerskie 
zaokrąglone skrzydło

LUBLUBKlasyczne proste skrzydło 



            

✔ Okna Perfectherm nadadzą wnętrzu Okna Perfectherm nadadzą wnętrzu 
niepowtarzalny charakter - zadbano niepowtarzalny charakter - zadbano 
w nich o każdy detal. w nich o każdy detal. 

✔ Dzięki niskiej przyldze okno zyskuje Dzięki niskiej przyldze okno zyskuje 
większą powierzchnię szyby, a do większą powierzchnię szyby, a do 
pomieszczenia trafia więcej światła. pomieszczenia trafia więcej światła. 

✔ Optymalnie dobrana ilość komór, Optymalnie dobrana ilość komór, 
zastosowanie zastosowanie dodatkowej uszczelki dodatkowej uszczelki 
środkowej w ramie i w skrzydleśrodkowej w ramie i w skrzydle  
oraz pakiet trzyszybowy sprawiają, oraz pakiet trzyszybowy sprawiają, 

że że okna Perfectherm spełniają 
wymagania stolarki pasywnej..



            

HARMONIJNEHARMONIJNE
  

Cztery kolory rdzenia profili Cztery kolory rdzenia profili 
tworzą harmonijne połączenie z bogatą tworzą harmonijne połączenie z bogatą 

gamą oklein. Z łatwością można gamą oklein. Z łatwością można 
je dopasować do indywidualnych je dopasować do indywidualnych 

potrzeb klienta. potrzeb klienta. 

Okna Perfectherm doskonale Okna Perfectherm doskonale 
prezentują się zarówno w klasycznej prezentują się zarówno w klasycznej 
bieli jak i drewnopodobnych foliach bieli jak i drewnopodobnych foliach 

dekoracyjnych oraz modernistycznych dekoracyjnych oraz modernistycznych 
kolorach z palety RAL.kolorach z palety RAL.



CIEPŁECIEPŁE
DDoskonała izolacyjność oskonała izolacyjność 

termiczna oknatermiczna okna
na poziomie na poziomie 0,78 W/m2K0,78 W/m2K

potwierdzona badaniamipotwierdzona badaniami

            



SZCZELNESZCZELNE
  

    Zastosowanie Zastosowanie 
uszczelek środkowych uszczelek środkowych 
pozwala na uzyskanie pozwala na uzyskanie 

bardzo dobrych parametrów bardzo dobrych parametrów 
izolacjnych.izolacjnych.



            

BEZPIECZNEBEZPIECZNE
      Starannie opracowana i wytrzymała Starannie opracowana i wytrzymała 
konstrukcja,  zastosowanie zaczepów konstrukcja,  zastosowanie zaczepów 

antywyważeniowych antywyważeniowych 
oraz pakietów z szybą bezpieczną skutecznie oraz pakietów z szybą bezpieczną skutecznie 

chronią budynek przed włamaniem. chronią budynek przed włamaniem. 



            

NIEZAWODNENIEZAWODNE
  

✔ profile okienne w klasie A,profile okienne w klasie A,

✔ okucia obwiedniowe w 5-tej najwyższej klasie okucia obwiedniowe w 5-tej najwyższej klasie 
antykorozyjności,antykorozyjności,

✔ duże specjalnie profilowane zbrojenia,duże specjalnie profilowane zbrojenia,

gwarantują niezawodność przez wiele lat. 



            

PARAMETRYPARAMETRY
✔ profile w klasie Aprofile w klasie A

✔ sześciokomorowe profile sześciokomorowe profile 
o głębokości zabudowy 80 mmo głębokości zabudowy 80 mm

✔ siedmiokomorowe profile skrzydła siedmiokomorowe profile skrzydła 
o głębokości zabudowy 96 mm  o głębokości zabudowy 96 mm  

✔ pakiety trzyszybowe 48 mm pakiety trzyszybowe 48 mm 
o współczynniku 0,5 W/m2K  o współczynniku 0,5 W/m2K  



            

PROFILEPROFILE: : 
✔ 66-komorowe, klasa A-komorowe, klasa A
✔ rdzeń w 4 kolorach (biały, brązowy, szary i karmelowy)rdzeń w 4 kolorach (biały, brązowy, szary i karmelowy)

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWYGŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY: : 
✔ rama 80 mm, skrzydło niezlicowane 80 mm, rama 80 mm, skrzydło niezlicowane 80 mm, 

skrzydło półzlicowane 96 mmskrzydło półzlicowane 96 mm

PAKIET SZYBOWYPAKIET SZYBOWY: : 
✔ 48 mm Ug = 0,5 W/m2K48 mm Ug = 0,5 W/m2K

USZCZELKIUSZCZELKI: : 
✔ uszczelki środkowe w ramie i skrzydleuszczelki środkowe w ramie i skrzydle

OKUCIEOKUCIE::
✔ MACO z serii Multi-Matic HS z mikrowentylacją MACO z serii Multi-Matic HS z mikrowentylacją 
✔ zatrzask przeciwwietrznyzatrzask przeciwwietrzny

      STANDARDOWE WYPOSAŻENIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE



            

✔ klamka aluminiowaklamka aluminiowa
✔ wypełnienie dolnego wrębu okuciowegowypełnienie dolnego wrębu okuciowego
✔ duże specjalnie profilowane wzmocnieniaduże specjalnie profilowane wzmocnienia
✔ ława podparapetowa z trzema uszczelkamiława podparapetowa z trzema uszczelkami
✔ uchwyty transportoweuchwyty transportowe

      STANDARDOWE WYPOSAŻENIESTANDARDOWE WYPOSAŻENIE



            

OKUCIE Multi-Matic HSOKUCIE Multi-Matic HS
  

    

okno rozwierneokno rozwierne



            

OKUCIE Multi-Matic HSOKUCIE Multi-Matic HS
  

    

okno rozwierno-uchylneokno rozwierno-uchylne



            

Grupy kolorów oklein Grupy kolorów oklein 
oraz klamek i osłonek okucia oraz klamek i osłonek okucia 

dobieranych standardowodobieranych standardowo



  DziękujemyDziękujemy  
i zapraszamy do współpracyi zapraszamy do współpracy


