 VEČ VARN
ZA M OJ E
NAJBLIŽJE

OSTI

PREMIUM
VARNOSTNA

okna Arcont
Maksimalna varnost in
zaščita vašega doma. Za
sproščeno bivanje brez skrbi.
^^
^^
^^
^^

Okenska kljuka na ključ
Dodatni varnostni zapirniki
Pločevina proti prevrtavanju
Pločevina proti dvigovanju krila
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3 RAZRED

I

Za najve
č va
v vašem rnosti
domu!

PREMIUM VARNOSTNA
okna Arcont
•
•
•
•
•
•

76 mm PVC profil: visoka toplotna izolativnost.
3 tesnila za boljšo toplotno izolativnost in zaščito.
42 mm troslojno steklo za odlično izolativnost.
TGI distančniki preprečujejo nastanek kondenza.
Premium okenska kljuka Secustik® za višjo stopnjo varnosti.
Zapirna gobica Komfort za lažje rokovanje in daljšo
življensko dobo.

Za več varnosti nadgradite premium
okna Arcont z varnostnimi elementi!

VARNOSTNI elementi

Celotna Linija Premium oken
Premium okno Arcont
- osnovna varnost

Varnostni zapirniki

Katero varnostno zaščito
priporočamo?

Zapirna gobica
Komfort

^^ 42 mm troslojno
steklo

Čedalje pogostejši vlomi so dober
razlog, da svojo družino, dom
in dragocene predmete v njem
zavarujete z varnostnimi okni.
Najvišjo varnost izberite za
okna v pritličju ter za balkonska
okna in vrata v 1. nadstropju. V
višjih etažah riziko vlomov pada,
zato tam izberite nižjo stopnjo
varnosti.

Ne glede na to,
katero varnostno
stopnjo boste
izbrali, boste
z dodatnimi
varnostnimi
elementi zagotovili
še več varnosti.

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)

Premium varnostno
okno RC2N

Premium varnostno
okno RC2

RC2N

RC2

^^ 42 mm troslojno
steklo

^^ varnostno lepljeno
steklo P4A

Dodatni varnostni elementi:
^^Okenska kljuka na ključ
^^Dodatni varnostni zapirniki
^^Pločevina proti prevrtavanju
^^Pločevina proti dvigovanju krila
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Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in odstopanj barve.

VARNOS
T
ZAŠČIT NE
E

