Inspiruje nas
doskonałość

PETECKI CITY Line 70
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DLA BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
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Okno PETECKI CITY Line 70 wytwarzamy w oparciu o system proﬁli Eﬀectline ﬁrmy VEKA. Jest to idealny produkt dla
klientów poszukujących kompromisu pomiędzy ceną i jakością. Stanowi optymalne dopełnienie klasycznej,
harmonijnej linii Twojego budynku. Wykonane z komponentów wysokiej jakości, gwarantuje trwałość,
funkcjonalność i bezpieczeństwo przez cały okres użytkowania.
Okna serii PETECKI CITY dedykowane są w głównej mierze dla budownictwa wielorodzinnego oraz budynków
użyteczności publicznej. Dostępne są jedynie w białej wersji kolorystycznej. Seria PETECKI CITY jest szczególnie
ceniona przez klientów, którzy oczekują podstawowych funkcji stolarki przy zachowaniu najwyższej jakości
zastosowanych komponentów.

Estetyka
Klasyczny wygląd stolarki
idealnie wkomponuje się
w minimalistyczny styl
Twojego budynku.

Pakiet szybowy
Standardowo montujemy pakiet
2-szybowy o współczynniku
przenikania ciepła Ug =1,1.

Ścianki zewnętrzne
Grubość ścianek zewnętrznych
proﬁla spełniająca najwyższe
standardy RAL – „Klasa A”
(PN-EN 12608).
Uszczelki
Dwupowierzchniowe uszczelki
gwarantują bardzo dobrą szczelność,
izolację akustyczną i cieplną.
Powierzchnie uszczelek
ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni
(identycznie jak proﬁle) – gwarantują
znakomite odprowadzanie wody
i zanieczyszczeń.

Okucie
Renomowane okucia Roto NT
umożliwiają zastosowanie
różnorodnych, funkcjonalnych
rozwiązań: zabezpieczeń
antywyważeniowych, czujników
otwarcia, hamulca w klamce,
stopniowanego uchyłu czy też
rozwiązania typu Tilt First
zaprojektowanego z myślą
o bezpieczeństwie najmłodszych.
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Wzmocnienie
Zamknięta stal w ramie oraz
gięta stal w skrzydle poprawiają
statykę okien znacząco
podnosząc bezpieczeństwo
i trwałość całej konstrukcji.
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System proﬁli
5-komorowy system o głębokości
zabudowy wynoszącej 70 mm
zapewnia ochronę cieplną
na bardzo wysokim poziomie.
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PARTNER HANDLOWY
Firma PETECKI
ul. Rudzka 11/13
93 – 457 Łódź
tel. 42 689 99 99
mail: petecki@petecki.eu
www.petecki.eu

