Inspiruje nas
doskonałość

PETECKI EXCELLENT Line 90 MD
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SPRAWDZONA I ENERGOOSZCZĘDNA KONSTRUKCJA
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Okna PETECKI EXCELLENT Line 90 MD to energooszczędne produkty, które wytwarzamy w oparciu o system proﬁli
Alphaline 90 ﬁrmy VEKA. Delikatnie zaokrąglone, eleganckie linie, stanowią harmonijnie uzupełnienie klasycznej
architektury Twojego domu. Innowacyjna konstrukcja okna wykorzystująca wkładkę termiczną z polistyrenu
ekstrudowanego (EPS) oraz potrójny system uszczelek zapewniają doskonałą barierę ochronną przed chłodem.
Produkty serii PETECKI EXCELLENT to najbardziej zaawansowane technicznie rozwiązania dostępne aktualnie
na rynku. Zaprojektowaliśmy je by uzyskać najlepsze parametry izolacyjności termicznej i zrealizować
indywidualne wymagania dotyczące kształtów i wyglądu. Stanowią idealną inwestycję - podnoszą wartość
nieruchomości i pozwalają obniżyć koszty związane z ogrzewaniem.

Pakiet szybowy
Termoizolacyjny pakiet 3-szybowy o
współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5.
Szklenie o szerokości do 50 mm
pozwala na stosowanie wielu różnych
energooszczędnych, antywłamaniowych
oraz akustycznych pakietów szybowych.

Estetyka
Wzornictwo o klasycznej linii
i wyważonych proporcjach
tworzy elegancką, przytulną
atmosferę, jednocześnie oferując
różnorodne możliwości aranżacji.

Ścianki zewnętrzne
Grubość ścianek zewnętrznych
proﬁla spełniająca najwyższe
standardy RAL – „Klasa A”
(PN-EN 12608).

Ciepła ramka
Opcjonalnie istnieje możliwość
zastosowania międzyszybowych
ciepłych ramek polimerowych
w 6 dostępnych kolorach.
Znacznie wpływają na poprawę termiki
i walorów estetycznych całego okna.

Wkładka EPS
Zastosowany w każdym oknie
nowatorski termomoduł
dodatkowo zwiększa
izolacyjność cieplną.

Uszczelki
Potrójny układ uszczelek
o innowacyjnym kształcie skutecznie
zabezpiecza przed niekontrolowaną
wymianą powietrza. Tworzywo
kauczukowo-silikonowe (EPDM) zapewnia
doskonałą szczelność, izolację termiczną,
akustyczną a także wysoką odporność
na promieniowanie UV. Uszczelki (EPDM)
charakteryzują się trwałością i wysoką
elastycznością w szerokim zakresie
temperatur.

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
6-komorowy system okienny
o szerokości ościeżnicy 90 mm
zapewnia ochronę cieplną
na najwyższym poziomie.
Konstrukcja okna kwaliﬁkuje je
do zastosowania w budownictwie
energooszczędnym.

lat

PARTNER HANDLOWY
Firma PETECKI
ul. Rudzka 11/13
93 – 457 Łódź
tel. 42 689 99 99
mail: petecki@petecki.eu
www.petecki.eu

