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Veľká hrúbka presklenia pre
zvukovú izoláciu a bezpečnosť

Malá náhľadová výška
pre optimálne využitie
plochy skla

Elegantný dizajn
s hranatým vzhľadom

Okná sú vždy individuálne a sú generátorom hodnôt.
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hodnôt
Prehľad najdôležitejších hodnôt:

Tepelná izolácia:

Náhľadová výška krídla
Náhľadová výška rámu

Maximálne veľkosti

AD UW už od 0,77 W/(m2K)
MD UW už od 0,73 W/(m22K)

AD Uf už od 1,1 W/(m2K)
MD Uf už od 1,0 W/(m2K)

47MD
dBUW až do 0,73 W/(m2K)
až do RC3
47 dB
76 mm
48ažmm
do RC3
70 mm
76 mm
Štandardné krídlo:
Šírka
až do max. 1.500 mm
48 mm
Výška až do max. 2.600 mm

Krídlo vedľajších vchodových dverí, terasových:
Šírka až do max. 1.000 mm
Výška až do max. 2.200 mm

AD UW až do 0,77 W/(m K)

Zvuková izolácia:
Tepelná izolácia
Bezpečnosť:
Zvuková izolácia
Stavebná hĺbka:
Pohľadová výška
krídla:
Bezpečnosť
Pohľadová výška rámu:
Stavebná hĺbka
Maximálne veľkosti krídel:

Spôsoby otvárania:

Pohľadová výška 118 mm

Pohľadová výška 118 mm

A

AD Uf až do 1,1 W/(m2K)
MD Uf až do 1,0 W/(m2K)

70 mm

Krídlo hlavných vchodových dverí:
Krídlo vedľajších vchodových dverí:
Šírka až do max. 1.200 mm
Šírka až do max. 1.000 mm
Výška až do max. 2.400 mm
Výška až do max. 2.200 mm
otváravé okná, výklopné okná a otváravo-výklopné okná, skladacie dvere
Štandardné
krídlo:
alebo
PSK dvere,
hlavné vchodové dvere Krídlo hlavných vchodových dverí:
Šírka až do max. 1.500 mm

krídel Výška až do max. 2.600 mm

Šírka až do max. 1.200 mm
Výška až do max. 2.400 mm

flex: dostupné aj ako vedľajšie vchodové dvere, terasové

otočné okná, výklopné okná a otočno-výklopné okná, Skladacie dvere
alebo PSK dvere (s autentifikačným kľúčom),Člen
hlavné
vchodové dvere
združenia
Držiteľ certifikátu

Spôsoby otvárania

Revolučné okná
ﬂex: Dostupné aj ako vedľajšie vchodové dvere

Pečať kvalitných okien

Vyhradzujeme si právo na zmeny, omyly, tlačové chyby a chyby v sadzbe.

Váš výrobca:

Overený slovenský výrobca

záruka 100%-ného nemeckého profilu najvyššej kvality

www.revolucneokna.sk

