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P-Line

Okna P-Line se vyznačují vynikajícími technickými vlastnostmi. Vyrábí se přesně 

podle vašich požadavků a nabízí mnoho konfiguračních možností, jako je 

široký výběr dekorů. Navíc jsou extrémně snadno udržovatelné a mají atraktivní 

poměr ceny ke kvalitě. Nový okenní systém P-Line díky moderní vícekomorové 

konstrukci zajišťuje ještě lepší tepelnou izolaci.

Atraktivní výhody:

�� Příjemná atmosféra v bytě: Speciální komory zaručují 
nejvyšší hodnoty tepelné izolace a poskytují útulnou 
atmosféru. 

�� Dlouhá životnost:Díky materiálům odolným proti 
povětrnostním vlivům a vysoce kvalitnímu kování, můžete 
okna užívat po mnoho let.

�� Bezúdržbová a snadno udržovatelná: Hladké povrchy 
se velmi snadno čistí a nevyžadují údržbu.

�� Zvýšená bezpečnost: Již jako součást základního 
vybavení. Volitelné pro třídu RC2.

Vysoká tepelná izolace
Okna PVC v systému P-Line

Nejnovější technologie svařování: 

P®Perfect
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P-Line EleganceP-line
rovnoměrné předsazené

Inovativní trojitý těsnicí systém se 
sředovým těsněním a hloubkou 
profilu 80 mm splňuje všechny 
architektonické požadavky a nabízí 
téměř neomezené možnosti použití a 
personalizace.

Okno - dveřní PVC systém P-Line (hloubka: 80 mm)

Varianty provedení (vnější)

Německé profily Hightec

P-Line Renovo
rovnoměrné
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P-Line

Moderní konstrukce komor 
Profily vytvořené podle nejnovějších výpočetních 
metod zajišťují: nejlepší tepelnou izolaci, optimál-
ní stabilitu profilu a vysokou nosnost i při těžkém 
zasklení.

Trvanlivé utěsnění    
Tři obvodová těsnění z dlouhotrvalého, vysoce kva-
litního elastického materiálu zaručují vynikající kvalitu 
oken i po uplynutí mnoha  let a poskytují spolehlivou 
ochranu proti průvanu a vlhkosti.

Vynikající ochrana proti hluku          
Stavební hloubka 80 mm se standardním středovým 
těsněním instalovaným v kombinaci s nejkvalitnější-
mi zvukotěsnými okny, zaručují nejvyšší zvukovou 
izolaci.

Více světla 
Úzké složení rámu, křídla a středové části zaručují 
vysoký tok světla a získávání sluneční energie.  

Široká škála dalších profilů            
Speciální upevňovací prvky zaručují možnost 
optimální montáže v každé situaci - jak na staveništi, 
tak při renovaci.

Přesvědčivé hodnoty

1
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P-Line

Tepelná izolace1) Ufdo 0.94 W/m²K2)

Uwdo 0.72 W/m2K

Izolace akustická3) Hodnota Rw 45 dB

Odolnost vůči zatížení větrem až do třídy C5 / B5 podle normy EN 12210

Vodotěsnost do třídy 9A, podle normy EN 12208

Propustnost vzduchu do třídy 4, podle normy EN 12207

Bezpečnost Bezpečnost základní, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1)okno jednokřídlové (1.23 x 1.48 m)
2)v závislosti na zvolené kombinaci křídla a rámu
3) podle normy EN 14351/1
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Encore
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Encore

Inovační systém ENCORE s izolačními vložkami má dokonalé tepelně izolační 

vlastnosti jako jediný ve své třídě. Díky tomu je okenní systém Encore navržen 

speciálně pro energeticky úsporné budovy. Jeho rovnoměrný vzhled může být 

použit v nové výstavbě i v rekonstrukci. Mnoho výhod - které jsou doplněny 

dobrým poměrem ceny a  kvality.

Atraktivní výhody:

�� Příjemná atmosféra v bytě:  speciální komory s 
přídavnými tepelnými vložkami zaručují nejvyšší hodnoty 
tepelné izolace 
a poskytují útulnou atmosféru.

�� Vzhled:  klasický rovnoměrný vzhled oken

�� Dlouhá životnost: Díky odolným materiálům a vysoce 
kvalitnímu kování, můžete okna užívat po mnoho let.

�� Bezúdržbová a snadno se čistí:  Hladké povrchy se 
snadno čistí a nevyžadují častou údržbu.

Jediný ve své třídě.
Okna z PVC v systému Encore.

Efektivní tepelná izolace

Díky dodatečným izolačním vložkám v 

čtyřkomorovém profilu systému Encore je  

vynikající tepelná izolace a ocelové výztuhy 

zaručují vysokou pevnost celé konstrukce.
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Okna PVC Encore jsou určena 
jak pro novou výstavbu tak i pro 
renovace. Klasický, rovnoměrný 
vzhled bude vyhovovat jakému-
koli stylu.

Encore Encore
rovnoměrné rovnoměrné

Okno systém PVC Encore (hloubka: 80 mm)

Varianty provedení (vnější)

Encore
rovnoměrné



11

Encore

Design 
rovnoměrné ,  klasické tvary dodávají oknům 
klasický, nadčasový vzhled.

Tepelná izolace 
úspora energie díky dalším tepelným vložkám

Vysoká těsnost 
Dvě obvodová těsnění vyrobené z vysoce 
kvalitního, flexibilního materiálu EPDM zaručují 
spolehlivou ochranu proti průvanu a vlhkosti i po 
několika letech .

Ještě lepší pevnost a stabilita 
Pozinkovaná ocelová vyztuž PVC profilů splňuje i 
ty nejvyšší statické požadavky.
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Přesvědčivé hodnoty Encore

Tepelná izolace1) Hodnota U-rámce (Uf) do 1,0 W/m²K2)

Hodnota U okna (Uw) do 0,76 W/m2K

Izolace akustická3) Hodnota  Rw 34dB

Odolnost vůči zatížení větrem až do třídy C4 podle normy EN 1221

Vodotěsnost až do třídy 5A podle normy EN 12208

Propustnost vzduchu do třídy 4, podle normy EN 12207

Bezpečnost Základní bezpečnost

1)okno jednokřídlové (1.23 x 1.48 m)
2) v závislosti na kombinaci rámu a křídla
3) podle normy EN 14351/1

2
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Avantgarde / Ovlo
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Avantgarde / Ovlo

Všestranné použití.
Okenní systém z PVC Avantgarde a Ovlo

Okenní systémy Avantgarde a Ovlo vynikají především atraktivním, lehkým 

vzhledem se zaoblenými liniemi a použitím moderních řešení. Okna 

Avantgarde a Ovlo se díky hloubce 70 mm nebo 80 mm používají při 

rekonstrukcích i v novém stavebnictví. Použití kvalitního kování znesnadňuje 

život zlodějům.

Atraktivní výhody:

�� Všestrannost: Díky instalační hloubce 70 mm nebo 
80 mm jsou okenní systémy Avantgarde  
a Ovlo obzvláště vhodné pro rekonstrukce.

�� Design: klasický nebo zaoblený vzhled Avantgarde 
a Ovlo splňuje všechny designerské požadavky.

�� Pohodlí: U úsporných oken Avantgarde a Ovlo (UW 
do 0,89 W/m²K)  se staráte o přírodu 
a současně ušetříte na nákladech na vytápění. 

�� Trvanlivost:  Pozinkované ocelové výztuže poskytují 
maximální pevnost a stabilitu, stejně jako vynikající 
funkčnost.

�� Všestranné varianty: Individuální tvary oken 
a kování poskytují nejvyšší stupeň svobody v 
projektování.

Trvanlivost

Okna Avantgarde a Ovlo jsou odolné vůči povětrnostním 

podmínkám a prakticky nevyžadují údržbu. Kromě toho může být 

okno v jakékoliv variantě pokryto dýhou odolnou vůči UV záření, 

takže můžete zcela přizpůsobit její vzhled vašim potřebám.
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Systémy Avantgarde a Ovlo 
kombinují nejdůležitější výhody, 
které mají být použity jak při re-
konstrukcích, tak při nové výsta-
vbě. A to vše spolu s atraktivním 
poměrem ceny do  kvality.

Systém Avantgarde 9000 Systém Avantgarde 7000
předsazené rovnoměrné

Okenní a dveřní systém Avantgarde a Ovlo (hloubka: 70 mm nebo 80 mm)

Varianty provedení (vnější)

Renovační rám
rovnoměrné
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Avantgarde  / Ovlo

Vysoká tepelná izolace 
6/5 komorové profily v kombinaci se zasklením s 
vynikajícími tepelnými vlastnostmi zaručují vyso-
kou tepelnou izolaci.

Individuální design 
Zaoblené rovnoměrné nebo předsazené profily 
v kombinaci se širokou paletou barev umožňují 
přizpůsobit okna vašim individuálním potřebám. 

Ještě lepší pevnost a stabilita 
Pozinkovaná ocelová vyztuž PVC profilů splňuje i 
ty nejvyšší statické požadavky.

Bezpečnost 
Dva  body proti krádeži ve standardním vybavení 
zajišťují vysokou bezpečnost, kterou lze dále 
rozšířit na bezpečnostní třídu RC2.
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Přesvědčivé hodnoty Avantgarde / Ovlo

Tepelná izolace1) Wartość U ram (Uf) do 1,3 W/m²K2)

Hodnota U oken (Uw ) až 0,89 W / m  2 K

Izolace akustická3) Hodnota Rw 42 dB

Odolnost vůči zatížení větrem až do třídy C4 / B4 podle normy EN1221

Vodotěsnost až do třídy 8A podle normy EN 12208

Propustnost vzduchu do třídy 4, podle normy EN 12207

Bezpečnost Bezpečnost základní, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1)okno jednokřídlové (1.23 x 1.48 m)
2) v závislosti na kombinaci rámu a křídla
3) podle normy EN 14351/1

2
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Posuvné dveře
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Posuvné dveře

Maximální množství denního světla vás přivede do nové dimenze bydlení
a života. Díky velkému povrchu oken budete mít pocit, že žijete uprostřed 
prostoru, který vás obklopuje - ať už je to zelená zahrada nebo živá metropole. 
Široká nabídka stavebních možností diverzifikuje moderní architekturu.

Víte, že ...

Dveře PSK šetří velký prostor 

a jsou navíc sklopné? Díky mělkému 

zabudování jsou ideální pro rekonstrukce. 

Svoboda prostoru.
 
Balkonové posuvné dveře z PVC. 

Atraktivní výhody:

Dokonalé řešení, pokud chcete ušetřit místo. Dveře PSK nemají okenní křídla, které při otevření zaberou prostor 

v místnosti. Díky úzké stavební hloubce umožňují optimální využití prostoru a jsou vhodné jak pro rekonstrukce, 

tak pro novostavby.

Dveře sklopné-posuvné PSK z PVC

1

2

3

1

2

3

Úzká montážní hloubka 
Malá spotřeba místa uvnitř místnosti během používání.

Dveře PSK 
Pohodlná obsluha díky paralelnímu pohybu křídla. Možnost 
sklopné funkce.

Velká zasklení 
garantují světlé, zaplavené světlem pokoje. Šířka křídel až 
1900 mm, hmotnost křídla až 200 kg. 
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Atraktivní výhody:

�� Forma a funkce: Osvětlené místnosti a příliv solární 
energie díky velmi úzkým rámům.

�� Pohodlná obsluha: Díky vysoce kvalitnímu kování, je 
zavírání a otevírání tak snadné, že to zvládne 
i dítě.

 

�� Žádné bariéry: nízký hliníkový prahový systém 
ve standardní verzi

�� Bezpečnost a jistota: Speciální bezpečnostní sklo a 
kování (až do bezpečnostní třídy RC 2) účinně ochrání 
váš dům..

Zdižně-posuvné dveře HST
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Splňte svůj sen o 
světlých a projasněných 
bytových prostorách díky 
inovativním balkonovým 
a posuvným dveřím  PVC 
Dobroplast. Moderní 
bezbariérový prahový 
systém působí maximálně 
jednoduchým používáním 
a vysokou tepelnou 
izolací.

1) Technická specifikace oken
2) Schéma A (2.37 x 2.37 m)
3)Tyto grafy platí pouze pro posuvné otočné paralelní dveře. 

Typy otevření

Schéma  A3)

��1 posuvné křídlo (pravé a levé)

��1 stálé zasklení

Schéma G

��1 posuvné křídlo (pravé a levé)

��2 stálá zasklení

Schéma K

��2 posuvná křídla 

��1 stálé zasklení

 Schéma C3)

��2 posuvná křídla (pravé a levé) bez

     sloupku

��2 stálá zasklení

Schéma H

��Stálé zasklení

Přesvědčivé hodnoty Dveře HST 88 Dveře PSK

Koeficient přenosu tepla1) Uf  1.2 W/m2K (pro rám) do 
0.74 W/m2K

Uf  1.0 W/m2K (pro rám) do 
0.73 W/m2K Uf do 0.76 W/m2K (pro rám)

Ochrana před hlukem1) Hodnota  Rw 45 dB Hodnota  Rw 41 dB Hodnota Rw 42 dB

Odolnost proti větru 2) až do třídy C2/B3 podle normy 
EN 12210

až do třídy B3 podle normy EN 
12210

až do třídy B3 / C3 podle 
normy EN 12210

Vodotěsnost2) třídy 9A podle normy EN 12208 třídy 9A podle normy EN 
12208

až do třídy 8A podle normy EN 
12208

Propustnost vzduchu2) až do třídy 4 podle normy EN 
12207

až do třídy 4 podle normy EN 
12207

Základní zabezpečení

Bezpečnost  Základní ochrana, 
RC 1 N, RC 2 N, RC 2

 Základní ochrana, 
RC 1 N, RC 2 N, RC 2 Podstawowe zabezpieczenia

Dveře HST 76
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Dveře vnější PVC
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Dveře vnější PVC

Individuální a snadno se čistí.
Dveře vnější PVC
U domů je to jako u lidí: první dojem rozhoduje. Vstupní dveře hrají důležitou roli. Je 

to vizitka domu. Náš sortiment vchodových dveří nabízí mnoho možností individuální 

konfigurace při zachování výborných tepelných parametrů. Navrhněte si přesně takové 

dveře, o kterých sníte. Zaoblené profily harmonicky spolupracují s okenním systémem 

Avantgarde.

Atraktivní výhody:

�� Individuálně sehrané vzory Vytvořte 
dveře podle vašeho návrhu, s přihlédnutím k 
individuálním preferencím.

�� Široká konfigurace: Navrhněte si vlastní dveře 
se širokým spektrem zařízení.

�� Určitý styl: Forma a materiál, ze kterých jsou 
dveře vyráběné, harmonicky spolupracují.

�� Komfort a příliv světla: Lehké zasklení 
způsobuje, že interiér vypadá jasněji a přátelsky.

�� Více možností použití: Oblast použití zahrnuje 
jak staré budovy, které mají být renovovány, tak 
moderní architekturu.

Vyjímečný Design

Chcete, aby vstupní dveře dokonale 

splňovaly všechny očekávání, které 

jsou energeticky úsporné a jsou  

nekompromisní v otázkách bezpečnostni? 

Sortiment Dobroplast splní vaše přání!
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Standard + Standard Solidní Extrémní

Design dveří je kombinací 
funkčnosti a estetiky. Nabízíme 
vám nespočet možností, pokud 
jde o barvu, tvar a vybavení - 
aby Vaše dveře skutečně byly 
Vaše.

Oboustranné výplně z PVC
Extrudovaný polystyren
Hliníková vložka
Vodotěsná překližková deska

Energeticky úsporné a stabilní

1

2

3

4

2 22 4 41 11 3 32 1

Pro zvýšenou tepelnou izolaci nabízí Dobroplast exteriérové dveře ve čtyřech variantách vícevrstvé konstrukce a dvě 

tloušťky vyplnění.
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Dveře vnější PVC

Dekorativní výplně

Rukojeti, kliky a madla
Nejdůležitějším prvkem pro každé dveře - rukojeti a kliky. Ovlivňují pohodlí, vzhled a úroveň 
zabezpečení.

Madlo z nerezové oceli o průměru 

90 °

Madlo z nerezové oceli 45° Madlo Sada pro vnější dveře

z dlouhým štítkem
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Individualita a estetika.

Skupina barev 1

Skupina barev 2

Vzhled výrobků Dobroplast kombinuje praktičnost a krásu. Nabízíme Vám širokou škálu 

barev, tvarů a vybavení, díky nimž můžete svobodně sestavit svůj projekt.

Barvy PVC fólie
Použijte barevné PVC fólie - zevnitř i venku! Dobroplast maskovací fólie jsou odolné vůči světlu, odolné proti nečistotám, odolné proti stárnutí a snadno 
se čistí. Bez ohledu na to, jakou barevnou variantu a jakou strukturu si vyberete.

Barevné vzory nejsou závaznou nabídkou. Rádi Vám představíme originální vzorníky.

Antracitová struktura dřeva

Soft Cherry 

Bílá struktura dřeva

Ořech

Šedá hladká

Antracitová struktura písku

Macore Siena PN

Šedá textura dřeva

Cherry Amaretto

Tmavý dub

DaglezjaBirke rose

Mahagon

Irish Oak

Zlatý dub

Bergkiefer

Sorrento Balsamic noci

Zelený mech

Čokoládově hnědá

Leštěný hliník

Winchester

Oregon

Dodatečné vybavení
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Dodatečné vybavení

Stylový svar P-Perfect

Některé pokoje vyžadují zároveň soukromí  jak i  přístup k dennímu světlu. Okrasná skla chrání před zvědavými 

pohledy a současně umožňují příliv denního světla do místnosti. Nabízíme různé možnosti s různou mírou 

průhlednosti.

Díky nové technologii svařování jsou viditelné spojení okenních 

profilů PVC  P-Line již minulostí. Dobroplast nabízí snadno použitelné 

a bezúdržbové PVC okna se srovnatelným vzhledem s dřevěnými 

okny.

Kromě standardní řady úchytů existuje řada variant, které Vám umožní najít okenní rukojeť, která zcela odpovídá vašim 

optickým, hmatovým a technickým představám.

Okrasná skla

Kliky

 Master Carré bezbarvý

Standardní svár Svár P®Perfect

Kůra bezbarvý

Crepi bezbarvý

Bezbarvý děšť

Opál Chinchilla bezbarvá

Victory Soul Secustic

Barevné vzory nejsou závaznou nabídkou. Rádi Vám představíme originální vzorníky.
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Široká škála sloupků k přizpůsobení
individuálního vzhledu.
Navrhněte si Vaše okna! Různé šířky, barvy a položení sloupků nabízejí neomezené 
možnosti.

Dodatečné vybavení

Meziskelní příčky

Krásný individuální vzhled s výhodou snadného oboustranného čištění oken. Mnoho  možností 
k projektování, jako je kombinace v různých úhlech a ohýbání do oblouků nebo kruhů. Nejvyšší 
kvality hliníkové příčky jsou instalovány mezi okny pomocí speciálních adaptérů.

Šířka sloupků: 8, 18, 26 a 45 mm

Nalepovací příčky

Nalepovací příčky se vizuálně neliší od konstrukčních příček, kombinují klasický vzhled a úzké 
rozměry profilů dělících skleněnou tabuli. Příčky jsou namontovány na sklo zevnitř a zvenku. 
Vzhled meziskelního prostoru je zdůrazněn hliníkovým rámem, který napodobuje vzhled sku-
tečného zasklení.

Šířka příček: 27 a 45 mm

Konstrukční příčky

Konstrukční příčky představují klasický vzhled s mnoha jednotlivými zaskleními.
Příčky rozdělující sklo mohou být použity svisle nebo vodorovně. 

Šířka příček: 68 a 96 mm

45

Meziskelní příčky

Nalepovací příčky

Dělící příčky

26188
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Dodatečné vybavení

Okenní ventilátory
Příjemné klima díky integrovaným okenním ventilátorům.

Ventilátory řízené diferenčním tlakem
Konstantní dodávka čerstvého vzduchu

Ventilátory řízené rozdílem tlaku jsou navrženy tak, aby poskytovaly správné množství čerstvého 
vzduchu do místností. Větrací otvory jsou vybaveny regulátorem, který reaguje na změny tlaku. 
Navíc mají možnost ručního nastavení proudění vzduchu s možností úplného vypnutí.

�� Rovnoměrný přívod vzduchu.

�� Automatické řízení stabilizuje účinnost proudění vzduchu.

�� Chrání proti příliš intenzivní výměně vzduchu při nízkých teplotách nebo větru.

�� Zaručuje pohodlí a příjemné vnitřní klima a snižuje náklady na vytápění.

Vlhkostní ventilátory
Jednoduché a efektivní

Ventilace a její prvky jsou charakterizovány extrémně estetickým vzhledem a spolehlivostí. 
Akustická ochrana ventilace poskytuje zvukotěsnost 37 dB.

�� Ovládaní vzdušnou vlhkostí: Reguluje množství  vpuštěného vzduchu do místnosti  
podle vlhkosti.

�� Zvuková izolace až do 37 dB.

�� Snadné čištění: není nutná kalibrace, čištění jednou za rok.

�� Páka pro nastavení přívodu vzduchu.

Větrací klapka 
Kontrolovaná výměna vzduchu a účinné sušení

PVC větrací klapka s automatickým omezovačem průtoku vzduchu, která chrání proti plísni 
v místnosti. Pro výměnu vzduchu a zásobovacích místností se používá tlakový rozdíl. Při 
vysokých rychlostech větru ventilové klapky blokují příliš silný přívod vzduchu. Větrací klapky 

lze namontovat do již nainstalovaných oken.

Nová, teplá okna nejen ušetří na vytápění, ale také zpříjemní pobyt v bytě, protože studený vzduch se k Vám nedostane přes praskliny a spoje. To je důvod, proč je správné 

větrání ještě důležitější, protože vám umožňuje zbavit se vlhkosti v místnostech. Dostatečné větrání nemusí být v některých situacích dostačující. Dobrým řešením jsou pak okna 

s integrovanou ventilací.

Ventilátory s diferenčním tlakem

Ventilátory s diferenčním tlakem

Větrací klapka
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Dobroplast

O nás
Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. je předním výrobcem oken a vchodových dveří v 
Polsku a přední značkou společnosti Arbonia AG, která je zapsána na burze v Curychu 
a zaměstnává v Evropě v průměru 8 439 zaměstnanců. V Evropě patří Dobroplast 
k největším výrobcům oken. Dobroplast nabízí celou řadu hliníkových a PVC oken, 
vchodových dveří a žaluzií. Sídlo společnosti se nachází v městě Zambrów, kde byla 
společnost v roce 2000  založena. Druhé výrobní místo, kde se vyrábí střešní okna, se 
nachází v Lublinu

Výrobní kapacita:   
můžeme vyrobit až 4000 
oken denně 

Dvě ústředí  Velitelství v 
Zambrowě a výroba střešních oken 
v Lublině

V současné době 
zaměstnává 1495 
zaměstnanců 1495
4000

2

Naše služby:
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Dobroplast

Vlastní výroba profilů - vlastní proprietární systémy pro výrobu 
PVC oken

Vlastní flotila - zaručuje přesnost a flexibilitu dodávek

Vlastní výroba dvojitého zask-
lení - umožňuje výběr mnoha 
variant a rychlý čas odezvy.

Moderní strojní park - zajišťuje 
vysoký stupeň automatizace a 
nejvyšší kvalitu.
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Přehled modelů

Výše uvedené možnosti vybavení jsou částečně zahrnuty do standardu v závislosti na konstrukci okna.

1) 2 okenní křídlo (1,75 x 1,30 m)

2) Zařízení závisí na velikosti oken, typu otvoru a kombinaci rámu a křídel.

Technická možnost realizace dodatečného vybavení musí být nastavena individuálně.

Systémy a zařízení
Přehled

System P-Line Encore Avantgarde
Ovlo

Technická data Koeficient prostupu tepla1) Uw (pro celé okno)
Uf (pro rám)

do 0.72 W/m2K  
do 0.94 W/m2K

do 0.76W/m2K 
do 1.0 W/m2K

do 0.89W/m2K 
do 1.3 W/m2K

Odolnost vůči větru podle normy EN 12210 až do třídy  C5/B5 až do třídy C4 až do třídy C4 / B4

Vodotěsnost podle normy EN 12208 až do třídy 9A až do třídy 5A až do třídy 8A

Propustnost vzduchu podle normy EN12207 až do třídy 4 až do třídy 4 až do třídy 4

Vzory Kruhy, ohyby

Okna bez pravoúhlého tvaru

Příčky v mezerě mezi skly

Nalepovací příčky

Příčka

Bezpečnost Standardně Ve standardu pro zvýšení bezpečnostních požadavků  
2 body proti krádeži

 

RC 1 N Bezpečnost proti krádeži pro náročné zákazníky

RC 2 N Bezpečnost proti krádeži pro náročné zákazníky

RC 2 Nejvyšší bezpečnostní balík s bezpečným laminovaným sklem
VSG pro nejnáročnější

Elektronické ovládání křídla Magnetické ovládání zavírání

Výhoda

 

Nízký hliníkový práh 20mm 20mm 20mm

Vstupní dveře

Křídlo otevíravé, sklopné a otevíravě 
- sklopné

Dveře HST

Dveře PSK

Koeficient pro-
stupu  
tepla

Izolační sklo do Ug= 0.5 W/m2K do Ug= 0.5 W/m2K do Ug= 0.6 W/m2K

Ochrana proti 
hluku

Akustické zasklení

Potlačení šumu Hodnota Rw podle normy EN ISO 10140 
Rw pro sklo

do 44 dB
do 48 dB

do 44 dB
do 48 dB

do 38 dB
do 40 dB

Ventilace EMM

Ventair

Regel Air

 - standart
 - volitelně
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