Termookno
IV84

VYNIKAJÍCÍ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI V ELEGANTNÍM
PROFILU S ROZŠÍŘENOU STAVEBNÍ HLOUBKOU
Termookno IV84
Uw = 0,76 W/m2K
při použití skla Ug = 0,5 W/m2K

Termookno IV84
Uw = 0,83 W/m2K
při použití skla Ug = 0,6 W/m2K

Termookno IV84 — to jsou špičková úsporná dřevěná okna s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi díky stavební hloubce 84 mm.
Inovovaná konstrukce profilu IV84 standardně s hluboko uloženým
sklem a speciální rámovou okapnicí s dodatečným těsněním brání
rosení oken a zatékání.
Ideální řešení pro objekty s velkými prosklenými plochami i pro
nízkoenergetické domy.

www.twwokna.cz

Technické informace
stabilní čtyřvrstvý lepený hranol se
stavební hloubkou 84 mm
hliníková termookapnice eloxovaná
s přerušeným tepelným mostem s
dodatečným těsněním omezující
zatékání
přídavná okapnice na křídle chrání
namáhanou spodní část křídla
celoobvodové kování Siegenia Aubi
standardně s bezpečnostními prvky
4 polohy otevírání pomocí jedné
kliky vč. mikroventilace s možností
doplnění zimního a letního větrání
dvě těsnící roviny, středové a přídavné dorazové těsnění po celém obvodu v drážce křídla, v rozích pevně
spojené, trvale pružné
izolační trojsklo U g=0,6 nebo 0,5 W/m2K
s nerezovým rámečkem

TERMOOKNO
IV84

PROFIL
DESIGN

plošně odsazené

POVRCH

vnější: dřevo

ROZMĚRY (mm)

staveb. hloubka

vnitřní: dřevo
123

pohledová šířka štulp*

138

pohledová šířka sloupek*

192

SYSTÉM TĚSNĚNÍ

středové

POČET TĚSNĚNÍ

2

BARVA TĚSNĚNÍ

bílá
béžová
hnědá
černá

BEZPEČNOSTNÍ BODY

2

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA TROJSKLEM Ug

0,5

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM Uokna
TYPY OTVÍREK

0,76
fix

hluboká zasklívací drážka 23 mm
omezuje vznik kondenzátu v dolní
části skel

otvíravé a otvíravě-sklopné
sklopné
balkonové dveře

na přání termodistanční sklolaminátový rámeček Swisspacer nebo plastový rámeček TGI
kvalitní povrchová úprava – zajišťuje
odolnost proti škůdcům, houbám a
hnilobě

84

pohledová šířka (rám/křídlo)*

balk. dveře s nízkým prahem
balk. dveře ven otvíravé
odstavně posuvné balk. dveře
STAVEBNÍ TVARY

standard – pravoúhlá
šikmá

Smrk/borovice

Elegant IV84

Meranti

(interiér– smrk/borovice)

Standard Termo
• lepené, podélně napojované
dřevo – smrk, borovice

Přírodní 04

Ořech
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ID zelená 07

Med

Borovice

Kaštan
tmavý

Listová
zeleň

Fichte 03

Lärche 03

ID třešeň 07

ID růžová 07

Tabák 03

Modřín

Ořech
tmavý 04

Palisander

Merbau 04

Mahagoni

ID buk 07

ID transparentní 07

Dub
světlý 04

Třešeň

Teak

Bílá
RAL 9016

Afromosia

Wallnuss 03

ID šedá 07

ID bílá 07

Luxus
• lepené podélně nenapojované
dřevo – smrk, borovice, meranti

Elegant
• lepené podélně nenapojované
dřevo – smrk, borovice
• dvojbarevné provedení
z venkovní strany odstíny dle RAL,
interiérová strana bezbarvý lak)

Ukázka barevného provedení je pouze orientační.

rámová okapnice s těsněním

Regionální partner

dvojité těsnění

hluboká zasklívací drážka

www.twwokna.cz

