
PVC OKNÁ

Iglo 5

Bezpečnosť a energetická
účinnosť na 5 hviezdičiek!

Charakteristika:

Moderné okná v systéme Iglo 5 a Iglo 5 Classic sú kombináciou krásy a funkčnosti 
s vyspelými riešeniami v oblasti energetickej účinnosti. Vďaka prepracovanému 
dizajnu a moderným technológiám zaručujú pohodlné používanie a nízke náklady 
na kúrenie v zime a za elektrickú energiu spotrebovanú na klimatizáciu v lete. Ich 
hlavnou výhodou je vysoká úroveň bezpečnosti, ktorú poskytujú Vám a Vašej rodine.

Profil

5-komorové profily rámu a krídla sú vyrobené výhradné z prvotného materiálu 
triedy A so stavebnou hĺbkou 70 mm. 

Zasklenie

V základnej výbave je osadené dvojsklo s koeficientom Ug=1,0 W/(m2K) podľa 
PN-EN 674 (Ug=1,1 W/(m²K) podľa PN-EN 673). Možnosť použitia trojskla 
s koeficientom U=0,7 W/(m2K).

Kovanie

V základnej výbave kovanie Maco Multi Matic KS s povrchovou úpravou Silber-Look, 
s dvomi bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu a zdvíhačom krídla s poistkou proti 
nesprávnej polohe kľučky.
Možnosť použitia skrytých pantov v drážkach na kovanie a použiť riešenia v triedach 
odolnosti proti vlámaniu RC 2 a RC 2N.
Možnosť použiť kovania typu twin-fit umožňujúce sklopiť dve krídla jedným 
pohybom kľučky.

Tesnenia

Tesnenie EPDM dostupné v čiernej, sivej a grafitovej farbe.

Farebná škála

Bohatá ponuka dýh v 43 rôznych farbách pre ľubovoľný dizajn interiéru.

Prestup tepla

IGLO 5 Classic 1500 x 1500 mm Uw=0,89 W/(m2K)*
IGLO 5 1500 x 1500mm Uw=0,95 W(m2K)*
IGLO 5 1500 x 1500 Uw=0,99 W/(m2K) so zatiahnutou roletou Uw=0,75 W/(m2K).

Zvukotesnosť

34 - 44 dB.

*pre okno s rozmermi 1500 x 1500 mm podľa testov výskumného ústavu CSI v Českej Republike
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Iglo 5 Classic
Uw= 0,89 W/(m2K)*

Iglo 5
Uw= 0,95 W/(m2K)*

Estetika

Okná IGLO sú kombináciou inovácie, funkčnosti 
a energetickej účinnosti s elegantným štýlom. Môžu byť 
obdĺžnikové, trojuholníkové, okrúhle, lichobežníkové, 
oblúkové, a teda obmedzené prakticky výhradne 
požiadavkami zákazníka. Snehobiely profil a široká škála 
farieb vytvára množstvo možností farebného prevedenia.

Bezpečnosť

Vysoko kvalitné okenné profily vybavené špeciálnou 
oceľovou výstužou v krídlach a rámoch zvyšujú pevnosť 
a statiku okna, čo v kombinácii s moderným kovaním 
MACO s bezpečnostnými čapmi proti vlámaniu zaručujú 
dokonalú ochranu proti vlámaniu. Okná majú okrem toho 
zdvihák okna, ktorý uľahčuje zatváranie krídla, poistku 
proti nesprávnej polohe kľučky a systém mikroventilácie.

Odolnosť

Veľká komora výstuže rámu a krídla je zárukou dlhej 
životnosti a odolnosti výrobku. Dodatočnou výhodou je 
stálosť farieb, vďaka čomu okná nevyblednú a zachovajú 
si svoje pôvodné vlastnosti na dlhé roky aj v tých 
najextrémnejších klimatických podmienkach.

Energetická úspornosť

Optimálna konštrukcia profilov a zasklenie vybavené 
teplým oceľovým rámikom so súčiniteľom prestupu 
tepla Ug=0,7 W/(m2K) je zárukou úspory tepelnej energie, 
optimálnej teploty v miestnosti a vysokej priepustnosti 
svetla. Vysoko kvalitné konštrukčné materiály a tesnenia 
EPDM zaručujú tesnosť okna, chránia pred náporom vetra 
a zvyšujú odolnosť voči dažďovej vode.

Funkčnosť

Inteligentné systémy riadenia zaručujú vynikajúcu 
funkčnosť a pohodlné používanie výrobkov. Okná je 
možné obsluhovať prostredníctvom diaľkového ovládača, 
smartfónu alebo tabletu, čo poskytuje plnú kontrolu 
a podmieňuje vysokú kvalitu systému a jeho kompatibilita.

Profil – zaoblené línie profilu v triede A podmieňujú 
moderný vzhľad okna. Vlastné patentované riešenie vytvára 
neopakovateľný charakter interiéru.

Okná vyrobené z vysoko kvalitných 5-komorových profilov 
výhradne z prvotného materiálu zaručujú úspory energie 
a pomáhajú znižovať účty za vykurovanie.

Kovanie – kovanie Maco Multi Matic KS s dvomi 
bezpečnostnými čapmi proti vypáčeniu zaručujú pohodlné 
používanie okna.

Možnosť použiť kovania typu twin-fit umožňujúce sklopiť 
dve krídla jedným pohybom kľučky.

Kľučky – vysoko kvalitné hliníkové kľučky dostupné v širokej 
palete farieb ovplyvňujú nielen estetické vlastnosti výrobku, 
ale vďaka nim sa používanie okna stáva pohodlnejším.

Pánty – (voliteľné) úplne neviditeľné pánty ukryté medzi 
rámom a krídlom vplývajú na vzhľad okna a zdôrazňujú 
jeho moderný dizajn. *pre okno s rozmermi 1500 x 1500 mm podľa testov výskumného ústavu CSI 

v Českej Republike

Rámik – pozinkovaný oceľový rámik alebo energeticky 
úsporný Swisspacer Ultimate dostupné v širokej škále 
farieb umožňujú ideálne prispôsobenie farebného 
prevedenia okna.

Ďalšie výhody:
Energeticky úsporné a funkčné
riešenia pre Váš domov!


