Profilový systém Elite

5-ti komorový okenní
systém Elite.
Elite
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Thy s s e n Po l y mer profilové systémy

Profilový systém Elite

5-ti komorový systém Elite s dorazovým těsněním

Thyssen Polymer, proﬁly pro
plastová okna jsou prověřeny
dlouholetou praxí a nabízí
nejvyšší kvalitu pro bydlení.
Thyssen Polymer, proﬁly pro
plastová okna jsou zhotoveny ze
stabilizovaného, tvrdého PVC.
Přednosti tohoto materiálu zaručují,
že okna a dveře mají dlouhou
životnost při stálé kvalitě.
Hladký povrch nepotřebuje
žádnou zvláštní údržbu a odolává
všem povětrnostním vlivům.
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Požadavky na jakost
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THYSSEN POLYMER proﬁly
splňují všechny podmínky jakosti.

SKZ-Prüfzeichen

RAL-Gütezeichen

2 2-patková zasklívací lišta
odpovídá normě DIN 18545.
3 Dvě celoobvodová těsnění
zajištující dokonalé utěsnění okna.
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5 5-ti komorový systém
pro dokonalou tepelnou izolaci.
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6 Hloubka proﬁlu 71 mm.
7 Široká škála doplňkových proﬁlů.
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4 Silné vyztužení rámu a křídla
oboustranně pozinkovaným proﬁlem.

4

5

5

8

8 Uchycení kování minimálně
přes dvě stěny proﬁlu.
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9 Možnost odvodnění na vnější stranu
rámu, nebo přímo na parapet.
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10 Euro-drážka pro kování
o velikosti 13 mm.
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Tepelná izolace / Zvuková izolace
Proﬁlový systém Elite splňuje požadavky normy
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky
na vynikající zvukovou izolaci.
Tepelná izolace:
Uf = 1,3 W/m2K

11 Zešikmené plochy pod úhlem 45°
pro optimální odtok vody
a hezký vzhled.

Thyssen Polymer plastová okna
... jsou společné dílo velkého
výrobce proﬁlů, zkušeného výrobce
a dodavatele oken. Naši odborně
vyškolení a autorizovaní pracovníci
jsou zárukou kvaliﬁkovaného
poradenství, kvalitních dodávek
a rychlé montáže.

Zvuková izolace:
třída vzduchové neprůzvučnosti až do
44 dB podle typu zabudovaného skla
Váš nejbližší licenční výrobce:

481 TP 10.0 CZ 02/05 ED

Proﬁlový systém Elite uspokojí
i nejnáročnější zákazníky, protože
nabízí možnost vyrábět různé typy
oken a dveří, např.: okna otvíravá,
výklopná, nebo v provedení otvíravá
a výklopná; dveře; pevná zasklení;
kombinace okenních prvků; zvláštní
konstrukce různých druhů a velikostí.
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Thyssen Polymer, proﬁly pro
plastová okna jsou energeticky
úsporné. Okna a dveře z proﬁlů
Thyssen Polymer zvyšují bytový
komfort a současně pomáhají šetřit
energii na vytápění. Proto jsou šetrná
vůči uživateli i životnímu prostředí.
Okenní systém Elite spojuje
moderní desing s nejnovějšími
aspekty okenní techniky.

1 Možnost zasklení izolačním
sklem šířky od 8 do 47 mm
– dle použité lišty.
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