Vsestranski sistem, ki izpolni širok razpon zahtev

PVC Linear line
Stavbno pohištvo, kjer se srečata dizajn in funkcija

Enostavno razred zase
PVC profil Linear line je s svojimi 74 mm korak naprej v segmentu
vgradne globine 70 mm, še posebej v tehničnem, ekonomskem in
ekološkem smislu, saj je bil razvit s ciljem, da zadovolji širok razpon
zahtev. Zagotavlja visoko stabilnost v kombinaciji s sodobnim funkcionalnim steklom, večkomorna konstrukcija pa zagotavlja večjo
varnost, zvočno in toplotno izolativnost. Vsestranskost sistema dopolnjuje elegantna linearna zasnova, ki sledi minimalističnemu trendu
sodobne arhitekture.
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CHECK-SQUARE

Za manjše sodobne
novogradnje in obnove.

Presečišče odličnega designa in funkcije.
Uw
do

0,75
W/m2K

IZOLATIVNOST OKVIRJA IN OKNA
Koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf = do 1,0 W/m2K.
Koeficient toplotne prehodnosti okna Uw = do 0,75 W/m2K.

Toplotnoizolacijske lastnosti je testiral in potrdil
Inštitut IFT v Rosenheimu.

PVC Linear line

Profilni sistem odličnega dizajna in funkcije v
tehničnem, ekonomskem in ekološkem smislu.

SODOBEN LINEAREN DESIGN
Sistem je zasnovan v dosledno ravnem slogu, ki trenutno daje
ton v arhitekturi. Paleta ujemajočih se linearnih zasteklitvenih
letev dosledno nadaljuje zasnovo zunanjega linearnega videza tudi na notranji strani oken. Manjša dimenzija sprednjih
stranic na okvirju in krilu zagotavljajta več svetlobe v zgradbah.

IZKORISTITE VSE POTENCIALE
Ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo, profil
Linear line navduši s svojo vsestranskostjo. Je popolna sistemska platforma, ki vključuje okna, drsna in balkonska vrata.
Statiko nadgrajuje še inovativna tehnologija lepljenja stekla v
PVC profile z Gealan STV® trakom.

CHECK-SQUARE

Za večje sodobne
novogradnje in obnove.

Prednosti
•P
 opoln za obnove,
prenove in novogradnje –
vzdržljiv in trajne
vrednosti.
•T
 rajnosten zahvaljujoč
recikliranemu jedru.
•O
 žja konstrukcijska
globina v čisti, ravni
obliki.
•P
 ravokotni videz na
zunanji in notranji strani.
•S
 prednje stranice so
manjših dimenzij za več
svetlobe v notranjosti.
• Inovativno sredinsko
tesnilo prekine pretok
toplote od znotraj
navzven.
•O
 dlična povečana
stabilnost s kovinskimi
ojačitevami.
•R
 ešitve za okna, drsna in
balkonska vrata.
•P
 rofil je dobavljiv v beli
barvi, RAL 7016 Antracit
in DB 703.

RAL 7016

DB 703

Linear line profil za vse gradbene situacije
Ozka konstrukcijska globina 74 mm je primerna za različne gradbene
projekte, kot so obnove, prenove in novogradnje.
PVC Profil Linear line izpolnjuje najvišje zahteve po toplotni izolaciji in
stabilnosti ter je zaradi recikliranega jedra še posebej trajnosten.

Uf

1,0
W/m2K

Tehnologija STV®
lepljenje stekla v krilu
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Trajnostno
reciklirano jedro
Višja izolativnost
5 komor v krilu
72
Odlična statika
kovinska ojačitev
Višja izolativnost
6 komor v okvirju

Več svetlobe
Manjša dimenzija
sprednje stranice

Višja zvočna izolativnost
in povečana varnost
s tretjim tesnilom
74 mm
konstrukcijska globina
je vsestranska za obnove
in novogradnje

CHECK-SQUARE

Za večje sodobne
novogradnje in obnove.

Linear line profil. Enostavno razred zase.

Zunanjost okna v RAL 7016 Antracit.

Notranjost okna, bela barva.

Zunanjost okna, pripira in ravne linije.

Notranjost okna s skritim okovjem.

Zunanjost: manjše dimenzije sprednje stranice za
več svetlobe v prostoru.

Zunaj in znotraj ravne linije.

Višina do*

2,5 m
.

Tehnične lastnosti PVC profila Linear line
Tehnične lastnosti
Toplotna
izolativnost

s steklom Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,2 W/m2K,
s steklom Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K,
s steklom Ug=0,6 W/m2K, Uw=0,82 W/m2K,
s steklom Ug=0,5 W/m2K, Uw=0,75 W/m2K.
Toplotna prehodnost okvirja Uf=1,0 W/m2K.

Steklo

 ožnost dvo ali troslojnega stekla z distančniki po izbiri
M
dobavljivi v ALU ali PVC materialu, možnost izolativnega
stekla do Ug=0,4 W/m2K. Možna varnostna stekla do RC2
varnostne stopnje.

Zvočna izolativnost s steklom 4/14/4/14/4 je Rw = 35 dB (-1; -5).
z zvočnimi stekli do Rw = 47 dB.
Statika in STV

Kovinska opora in tehnologija lepljenega stekla v krilu (STV)
omogoča povečano statično stabilnost PVC kril in izvedbo
elementov do 2,5 m višine v beli barvi in 2,4 m v barvni
izvedbi*.

Okovje

Vrtljivo-nagibno okovje activPilot proizvajalca Winkhaus
v srebrni barvi, zapirni elementi v obliki gobice po celem
obodu, vsi vidni deli so emajlirani, standardno z blokado
vrtenja kljuke in dvigovalcem krila, vsa balkonska vrata so
opremljena z vzmetnim zapiralom in PVC ročajem.
Dodatne možnosti:
• večstopenjskega zračenja na položaju kipa, skritega okovja,
paralelnega odmika krila, ter blokade odprtosti krila v
vsakem položaju.
• varnostnega okovja do RC2 N.

Tesnila

Tri prožna in odporna toplotno vpeta tesnila iz EPDM
materiala zagotavljajo, da je stik stekla in profila zatesnjen,
s čimer se ohranjajo najboljše toplotno in zvočno izolativne
lastnosti okna. Tretje standardno srednje tesnilo ima
vlogo zagotavljanja neprekinjenega tesnjenja med celotno
življenjsko dobo okna.

Barve

Standardno v beli barvi, RAL 7016 Antracit in DB703.
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Vertikalni prerez okna

74
90,5

Sodobna izolacijska stekla z robnim tesnjenjem s toplotnimi distančniki v medprostoru:
ALU distančnik: ψ = 0,067–0,07 W/mK in PVC distančnik: ψ = 0,038–0,040 W/mK
Uw - Koeficient toplotne prehodnosti okna in izračuni izolativnosti so za steklo s TGI distančnikom EN 673.
Ug - Koeficient toplotne prehodnosti stekla. Uf - Koeficient toplotne prehodnosti okvirja/krila.

Naš premium partner za PVC okna.

Sodobna vgradnja stavbnega pohištva MIK
s prezračevalnim sistemom MIKrovent pri
novogradnjah in prenovah.

Naš premium partner za okovje.
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