
MÓJ DOM 5

Okno Winergetic Premium OKNOPLAST

PŁYTA TARASOWA
Jest ona produkowana z wysokiej jakości 
betonu, odporna na uszkodzenia i czynniki 
pogodowe. spełnia swoje zadania przez lata, 
nie zmieniając wyglądu. Płyty są bardzo bliskie 
naturze: kolorystycznie, w dotyku i w fakturze. 

Dzięki temu wspa-
niale prezentują 
się w ogrodach, 
przy skalniakach, 
czy kwiatach. 

PAGODA
Ciekawy element 
dekoracyjny do każ-
dego ogrodu, tarasu, 
Wzornictwo oparte 
na kulturze Dalekiego 
Wschodu. Pagoda 
może służyć też jako 
lampion ogrodowy.

RÓŻA WIATRÓW
Krążek ogrodowy „Róża wiatrów” – jest doskonałym 
elementem uzupełniającym dekorację w ogrodzie. 
Położony zgodnie ze stronami świata nie tylko ułatwia 
orientację, ale tworzy świadomy akcent upiększający 
ogród.

Okno Winergetic Premium z oferty OKNOPLAST łączy wysokie parametry izola-
cyjne z subtelną, zaokrągloną na zewnątrz linią profi lu. Współczynnik przenikania 
ciepła U dla okna wynosi zaledwie Uw=0,78W/m²K. W oknie Winergetic Premium 
zastosowano szyby dwukomorowe z tafl ami ze szkła hartowanego o grubości 
3 mm. Dzięki temu zredukowano ciężar skrzydła, bez rezygnacji z energo-
oszczędności. Opcjonalnie okno można wyposażyć w innowacyjną żywiczną 
wkładkę termiczną. Takie rozwiązanie 
minimalizuje powstanie mostków ter-
micznych, przy zachowaniu wymaga-
nej statyki. Okno Winergetic Premium 
z zastosowanym wzmocnieniem ter-
micznym według nowych wytycznych 
Ift Rosenheim spełnia wymagania okien 
pasywnych. Szczelność okna zapewnia 
aż 6 uszczelek. Dodatkowa uszczelka 
we wrębie szybowym ogranicza po-
wstawanie mostka termicznego przy 
szybie. Na specjalne zamówienie okno 
można wyposażyć w niewidoczne oku-
cia Invisso lub antywłamaniowe w klasie 
WK1 i WK2.

ECOCONDENS CRYSTAL -20, -25, -35 – jedno- i dwufunkcyjnych, o mocach: 
5,9-19,8 kW; 6,6-24,5 kW; 7,7-34,2 kW
ECOCONDENS CRYSTAL -50 – jednofunkcyjne z możliwością łączenia w systemy 
kaskadowe, o mocach: 8,2-45,3 kW

Zalety urządzeń:
• urządzenia umożliwiają oszczędne i bezpieczne wykorzystanie techniki 

kondensacyjnej podczas spalania gazu. Co ważniejsze osiągają sprawność 
użyteczną nawet do 107,7%. Zastosowane w nich komponenty pochodzą 
od sprawdzonych, renomowanych producentów, co gwarantuje niezawodną 
pracę urządzeń i długotrwałe użytkowanie.

• z urządzenia wyeliminowana została komora powietrzna, co umożliwiło łatwy 
dostęp do wszystkich podzespołów kotłów. Ponadto komponenty urządze-
nia montowane są na szybkozłączach, co znacznie przyspiesza czas ich 
demontażu.

• dużą zaletą jest zastosowanie wymiennika ciepła z technologią „zimnych 
drzwi”. Nowe wymienniki produkowane są z tłoczonej blachy nierdzewnej. 
Wewnątrz „drzwi palnika” zamontowana jest przegroda termostatyczna, 
którą opływa mieszanka powietrzno gazowa, odbierając od niej ciepło. Dzięki 
temu temperatura powierzchni wymiennika zostaje obniżona nawet do 30°C.
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