
PASSIV 
okna Arcont

 ^ Pasivna okna že v standardni, osnovni izvedbi profila, 
 ^ 7-komorni profil z odlično statiko,
 ^ 50 mm troslojno steklo z izjemno toplotno  

 izolativnostjo (Ug=0,5 W/m2K) ustreza  
 zahtevam za nizkoenergijske in pasivne objekte.  

Nova generacija oken Arcont 
s 7-komornim profilom ter 
izjemno toplotno izlolativnostjo, 
primerno tudi za pasivne hiše. 
Za okoljsko ozaveščene. Za Vas.
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  PASSIV OKNA NAJBOLJŠA IZBIRA ZAME IN ZA OKOLJE  

NOVO



Sl
ik

e 
so

 s
im

bo
lič

ne
. P

ri
dr

žu
je

m
o 

si
 p

ra
vi

co
 d

o 
te

hn
ič

ni
h 

sp
re

m
em

b 
in

 o
ds

to
pa

nj
 b

ar
ve

.

PASSIV okna Arcont

  www.okna-vrata.si
PRODAJNI SALONI: Gornja Radgona (Ljutomerska c. 30), Ljubljana BTC (PTC Diamant, Letališka c. 5), 
Maribor (Cesta XIV. divizije 36), Koper (TC Ogrlica, Ljubljanska c. 3e), Velenje (Mercator center, Šaleška c. 1), 
Murska Sobota (Obrtna ul. 39), Trst (Montedoro Shopping Center | Muggia, Via Flavia di Stramare 119e)

PASSIV
 ^ PVC
 ^ široka paleta barvnih 
odtenkov ter izgleda  
lesa/imitacija

PASSIV AluClip
 ^ PVC/ALU 
 ^ klasična eleganca - ravno krilo
 ^ neomejena izbira barvnih odtenkov, 
različnih struktur ter videz lesa/ 
sublimacija

PASSIV AluClip PRO
 ^ PVC/ALU 
 ^ robustna eleganca - poravnano krilo
 ^ neomejena izbira barvnih odtenkov, 
različnih struktur ter videz lesa/
sublimacija

7-komorni PVC profil širine 88 mm: visoka toplotna izolativnost ter 
visoka nosilnost tudi pri težkih zasteklitvah.

3 tesnila: dodatno tretje tesnilo za boljšo toplotno izolativnost in 
zaščito v primeru nalivov in vetra.

50 mm troslojno steklo za odlično toplotno  
(U

g
=0,5 W/m2K) in zvočno (RW=35 dB) izolativnost.

TGI distančnik v steklu zagotavlja enakomerno temperaturo po celotni 
površini stekla in preprečuje nastanek kondenza ob robovih stekla.

Premium okenska kljuka Secustik® za večjo stabilnost pri odpiranju 
in višjo stopnjo varnosti.

Zapirna gobica Komfort za lažje rokovanje in daljšo življenjsko dobo.

PASSIV okna Arcont za okoljsko ozaveščene 
graditelje nizkoenergijskih in pasivnih objektov.

1

2

3

4

5

6

PASSIV okna Arcont  
so na voljo v PVC ali  
PVC/ALU izvedbi

Okna PASSIV postavljajo najvišje 
standarde na področju toplotne 
izolativnosti v kombinaciji s čudovitim 
izgledom. 

PASSIV okna Arcont so primerna tudi 
za najzahtevnejše gradbene projekte. 
Številne možnosti lesnih dekorjev in barv 
omogočajo visoko stopnjo individualnosti 
pri oblikovanju vaših novih oken. Najvišja 
kakovost, prilagojena glede na vaše želje 
in zahteve.

Zakaj PASSIV okno Arcont?

 ^ Najvišji nivo toplotne izolativnosti, primeren za pasivne 
gradnje, preprečuje toplotne izgube v vašem domu.

 ^ Prijetno in udobno bivanje ne glede na zunanje pogoje.
 ^ Okolju prijazna okna, nižji ogljični odtis zaradi 

zmanjšane porabe energije.
 ^ Enostavno vzdrževanje in izjemno dolga življenjska doba.

PASIVNA 
OKNA že v
standardni, 

osnovni izvedbi 
profila! 

Brez dodatnih izolativnih 

vložkov in brez 
doplačil.
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Uw=0,79 W/m2K


