Ilość komór

5

Szer. zabudowy

70

Klasa

B

Stal

otwarta

System o szerokości 70-85 mm,
mm z uszczelnieniem zewnętrznym, 5-6 komorowy.
komorowy System ideal 4000 to nowa generacja
profili, które już dzisiaj spełniają wymagania stawiane oknom w przyszłości. Łączą w sobie najnowocześniejszą
technikę z najwyższym komfortem mieszkania. Mocna konstrukcja profili o głębokości 70-85 mm oraz duże komory
na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne i umożliwiają wykonanie okien o dużych
gabarytach.
Wielokomorowa budowa zapewnia natomiast wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Oryginalne i harmonijne
wzornictwo, w połączeniu z dużym bogactwem rozwiązań systemowych, dają nieograniczone możliwości kreowania
okien i podkreślenia przez to własnego stylu. Klasyczne, eleganckie linie w smukłych profilach o wyrazistych
konturach wersji niezlicowanej to gwarancja ponadczasowej elegancji. Dla osób szukających wyjątkowych możliwości
kreacji swoich okien powstała natomiast seria round-line, wyróżniająca się delikatną optyką i łagodnymi
zaokrągleniami.

Dzięki zaokrąglonym konturom okna posiadają bardzo atrakcyjny wygląd i doskonale wpisują się
w charakter nowoczesnych wnętrz.
wnętrz Różnego typu listwy przyszybowe pozwalają na dodatkową stylizację okna
i dopasowanie do charakteru wnętrza. System ideal 4000 jest uniwersalny w swoich zastosowaniach, świetnie
sprawdzają się zarówno w nowoczesnej architekturze budownictwa jedno- i wielorodzinnego, jak i w przypadku
renowacji. W tym drugim przypadku, gdzie często nie ma możliwości powiększenia otworu okiennego, szczególnie
istotną zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła, co zwiększa powierzchnię przeszklenia i pozwala wpuścić
do pomieszczeń więcej światła.

Opis techniczny:
5-6 komorowa budowa i głębokość zabudowy 70-85 mm zapewniają optymalną izolację termiczną i akustyczną
(do Uf =1,3 W/m2K ),
Duża komora wzmocnienia gwarantuje odpowiednia statykę,
Estetyczne i niewidoczne uszczelki przyszybowe,
15 stopniowy skos krawędzi ramy i skrzydła zapewnia optymalny spływ wody,
13 mm przesunięcie osi rowka okuciowego od krawędzi ramy daje możliwość stosowania szerszych zaczepów,

a tym samym zwiększa jego odporność na włamanie,
Niezwykle trwałe i nowoczesne uszczelki zapewniają, że okna są szczelne i niezawodne,
Zwarta budowa delikatne zaokraglenia i skosy nadają profilom nowoczesny i elegancki wygląd,
Gładka powierzchnia ramy ułatwia mycie i konserwację.
Różnorodne wersje listew przyszybowych stwarzają możliwość dowolnej stylizacji okna i zaoferowania klientom
niepowtarzalnej stylistyki.
Bardzo często decydując się na wymianę okien klienci stawiają warunek, by nowe rozwiązanie zawierało jak najniższe
profile, tak by powierzchnia szyb była możliwie duża. Takie atuty posiada wersja Ideal 4000 Round line oraz nowe
zestawienie Ideal 4000 ze skrzydłem niezlicowanym – obniżona o,5 mm wysokość ramy i skrzydła, pozwala
na uzyskanie większej powierzchni przeszklenia.
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Okucia Winkhaus.
Okucie ProPilot oraz ActivPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo
i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem
estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd.
ActivPilot Concept to okucie, które wyróżnia się na rynku poprzez nowoczesny design oraz wyjątkową funkcjonalność
i komfort użytkowania. Innowacyjny system ryglowania oparty na ośmiokątnych trzpieniach w kształcie grzybka
umożliwia łatwą zmianę standardu zabezpieczenia antywłamaniowego okna. W razie potrzeby można zwiększyć
standard odporności okna na włamanie do klasy 1 lub 2, wymieniając zaczepy ramowe na antywłamaniowe.

W KM-PLAST dostępne są również okucie z serii ActivPilot Elegance. To okucie całkowicie niewidoczne, pozwalające
projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy. Mimo że wymaga niewielkiej
przestrzeni montażowej, posiada nośność do 100 kg. Nadaje się zatem do okien z pakietami 3- szybowymi
o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych. ActivPilot Elegance
jest technicznie i optycznie dopracowaną kombinacją elementów systemu autoPilot TopStar z systemem activPilot
Concept. Okucie zachowuje zalety systemu activPilot, zarówno jakościowe jak i wytrzymałościowe. Rozwórki
i zawiasowanie jest w całości ukryte pod przylgą skrzydła, dzięki temu możliwe są wszystkie kolory i faktury stolarki.
Rozwiązanie to pozwala projektować okna zgodnie z indywidualnym gustem i poczuciem piękna odbiorcy.
Dodatkową zaletą okucia activPilot Elegance jest możliwość zastosowania go do wąskich profili, dzięki czemu okna
można jeszcze lepiej dopasować do stylu pomieszczenia. Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych
łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie
to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. activPilot Concept można
stosować do wszystkich profili okiennych.

Okna przesuwne.
System okuć duoPort SK pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PCW. Zapewnia komfort i funkcjonalność, nie
absorbując przestrzeni mieszkalnej. Użytkownik okucia duoPort SK doceni wysoki komfort obsługi wyposażonej w to
rozwiązanie stolarki, płynność działania i możliwość podwyższenia odporności na włamanie. Bardzo stabilne wózki
jezdne z rolkami o średnicy 28 mm dbają o płynne i bezszmerowe przesuwanie skrzydeł. Zintegrowane szczotki
czyszczące szyny jezdne zwiększają niezawodność funkcjonowania okucia, a niski próg ułatwia użytkownikom
wychodzenie na taras. Okna przesuwne w KM-PLAST dostępne są w dwóch wersjach: SK-S z obsługą ręczną bez
wspomagania i SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną
klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
Technologia dla ciężkich skrzydeł.

Uchylanie i przesuwanie dużych, ciężkich przeszkleń wymaga zastosowania niezawodnej technologii. Okucie duoPort
SK jest optymalnie dostosowane do tego typu stolarki. Nośność okucia wynosi (w zależności od wersji) do 200 kg.
Okna przesuwne KM-PLAST to także modułowe zabezpieczenie przed włamaniem. Okucie duoPort SK daje się łatwo
dopasować do indywidualnych wymagań dotyczących odporności stolarki na włamanie. Wariant podstawowy okucia
jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów
antywłamaniowych na ramie okna możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.
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