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PREMIUM

okna Arcont
Premium okna Arcont za
odlične energijske prihranke.
OO Za eno tretjino boljša toplotna izolativnost
(Uw=0,8 W/m2K) in
OO za en razred boljša zvočna izolativnost
(razred zvočne zaščite 3) v primerjavi s
klasičnimi okni.
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Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in odstopanj barve.

ODLICNA

TOPLOTNA IN ZVOČNA

IZOLATIVNOST
v primerjavi s
klasičnimi
okni.

PREMIUM okna Arcont

5

Premium okna Arcont za odlične
energijske prihranke.
6
3

4

1

1

76 mm PVC profil: visoka toplotna izolativnost ter visoka
nosilnost tudi pri težkih zasteklitvah.

2

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

3

42 mm troslojno steklo za odlično toplotno
(Ug=0,6 W/m2K) in zvočno (RW=34 dB) izolativnost.

4

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

2
5

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

6

Zapirna gobica Komfort za lažje rokovanje in daljšo
življensko dobo.

Zakaj PREMIUM okno Arcont?
OO Z optimalno toplotno izolacijo boste znižali stroške ogrevanja pozimi in hlajenja poleti;
OO odlična zvočna izolacija bo dvignila kakovost vašega bivanja;
OO enostavno jih boste vzdrževali zaradi površin, odpornih na različne vremenske vplive;
OO najvišja kakovost oken vam zagotavlja njihovo dolgo življenjsko dobo;
OO moderna tehnologija izdelave zagotavlja visoko raven udobja in funkcionalno zanesljivost.

PRODAJNI SALONI: Gornja Radgona (Ljutomerska c. 30), Ljubljana BTC (PTC
Diamant), Maribor (XIV. divizije 36), Koper (TC Ogrlica), Velenje (Mercator center,
Šaleška cesta 1), Murska Sobota (Obrtna 39), Vipava (Bandelli GM, Goriška c. 19)

Pestra izbira barv
Izbirate lahko med široko paleto lesnih dekorjev,
barv po RAL lestvici ali aluminijastimi oblogami.
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