Szwajcarska precyzja

Szwajcarski styl
Precyzja, wytrzymałość, nowoczesny design i więcej ciepła to najnowsza - szwajcarska - propozycja OknoPlus.
Dzięki współpracy z naszymi Partnerami opracowaliśmy system okien dedykowany do trudnych i wymagających
warunków klimatycznych w niezwykle eleganckiej szacie, odpowiadający najodważniejszym projektom
architektonicznym, zawierającym duże konstrukcje i przeszklenia. Wspaniałe widoki za oknem, więcej światła
w domu, a zarazem energooszczędność, ciepło i odporność na najtrudniejsze warunki atmosferyczne to
połączenie nowoczesności ze szwajcarską tradycją.
Założeniem tego odważnego projektu było wykorzystanie innowacyjnych produktów OknoPlus i stworzenie okna,
które odpowie na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Braliśmy pod uwagę dobrą izolacyjność,
odporność na znaczne wahania temperatur i promieniowanie UV. Za cel nadrzędny postawiliśmy sobie sprostać
wyzwaniu konstruowania dużych przeszkleń, dzięki którym nasz dom wypełni się światłem, a jego mieszkańcy
będą czerpać z piękna otaczającej natury. Wytrzymałość, odporność na włamania oraz przypadkowe uszkodzenia
to niezbędne elementy tego systemu.
W oknach SwissForm zastosowane są:
profile o innowacyjnej sześciokomorowej konstrukcji oraz szerokości 82 mm wraz ze specjalnym systemem
uszczelek, co gwarantuje doskonałą izolację termiczną,
potrójne pakiety szybowe o współczynniku przepuszczalności światła LT = 74. Właściwość ta, określana
całkowitą przepuszczalnością światła, podawana jest w procentach (%). Im wyższy procent przepuszczanego
światła, tym jaśniej będzie w pomieszczeniu. SwissForm daje możliwość szkolenia przy użyciu pakietów
szybowych od 24 mm do 52 mm.
Okno referencyjne SwissForm ma współczynnik izolacji cieplnej Uw = 0,8 W/m2K.

System nowej generacji
Szwajcarski styl pozostawia wiele możliwości. To klient może w najmniejszych detalach zdecydować o tym, jak ma
wyglądać jego okno. SwissForm pozwala zastosować wiele najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych,
takich jak:
podwójny system uszczelek, który zabezpiecza przed nieszczelnością oraz poprawia termikę,
ukryte zawiasy Select, poprawiające nie tylko estetykę, ale szczelność i funkcjonalność okien,
okucie Comfort, pozwalające na wietrzenie przy zamkniętym oknie,
kontaktrony, czyli czujniki magnetyczne systemu alarmowego, podnoszące bezpieczeństwo.

Przede wszystkim ciepło
To, co wyróżnia SwissForm na tle innych rozwiązań, to przede
wszystkim innowacyjna, w pełni 6-komorowa budowa profilu
bluEvolution o szerokości zabudowy 82 mm, która w połączeniu ze
specjalnym systemem uszczelek zapewnia naszym oknom
doskonałą izolacyjność termiczną. Ponadto, głębokie osadzenie
szyby w profilu zmniejsza liniowy współczynnik strat cieplnych Ψ, co
czyni okno SwissForm jeszcze cieplejszym. Współczynnik
przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego SwissForm jest
równy 0,8 W/m2K.

Piękno i bezpieczeństwo
Współczesna architektura wymaga doskonałych materiałów, które łączą piękno i najwyższą jakość. Stolarka SwissForm to
precyzyjne połączenie nowoczesnego designu z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nowoczesne okna wykonane z PVC dostępne
w bogatej palecie kolorystycznej, od subtelnych szarości po krzykliwą czerwień, doskonale wpisują się w rytm elewacji, bądź
przeciwnie - stają się jej głównymi bohaterami. Dzięki oknom SwissForm wyszukane wizje architektoniczne stają się
rzeczywistością.
Elementem uzupełniającym okna SwissForm są okucia Comfort, dzięki którym możemy cieszyć się świeżością w naszym domu,
wietrząc go poprzez zamknięte okno. Jest to system okuć najnowszej technologii, zawierający innowacyjną funkcję cyrkulacji
powietrza przez sześciomilimetrową szczelinę na całym obwodzie skrzydła. Okucie zapewnia stały dopływ świeżego powietrza,
chroniąc jednocześnie pomieszczenia przed wilgocią, niechcianymi owadami, deszczem czy przeciągami. Dzięki okuciom
Comfort okno jest bezpiecznie zaryglowane, a straty energii są ograniczone do niezbędnego minimum.

``
Tradycja i nowoczesnosc
Paleta kolorów okien SwissForm jest
bardzo bogata. Jedne z najczęściej
wybieranych kolorów to Antracyt czy
Nebraska, a także odpowiadające
tradycyjnym oknom Orzech czy Złoty
Dąb.
W ofercie znajdują się odpowiadające
najnowocześniejszym trendom ciepłe
okleiny
drewnopodobne,
surowe
aluminium i nowoczesne kolory jak Alux
DB 703.

SwissForm Activ

NEBRASKA
(Winchester)

VERMONT
(Siena PL)

ANTRACYT KORA

ALUX DB 703

SwissForm Art

Szwajcarska tradycja to budowanie
domów z drewna, dlatego też klient przy
tworzeniu swoich okien ma możliwość
wyboru ich koloru także spośród struktur
drewnopodobnych.
Na
najnowocześniejsze
trendy
odpowiadają modne szarości oraz
możliwość wyboru żywych odcieni.
Paleta propozycji jest bardzo szeroka.
Nowością na rynku jest nietypowa
barwa podkładu SwissForm, w którym
można zastosować rdzeń koloru
antracytowego, doskonale współgrający
z odcieniami szarości i grafitu.
antracytowy rdzeń

ORZECH

ZŁOTY DĄB
Prezentowane przykłady kolorów służą jedynie prezentacji i mogą się różnić od rzeczywistych.
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