Inspiruje nas
doskonałość

PETECKI IMPRESSIVE Class 73 O
UNIKALNY KSZTAŁT I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB
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Zaokrąglone kształty okien PETECKI IMPRESSIVE Class 73 O, produkowanych w oparciu o system proﬁli Arte ﬁrmy
BRÜGMANN, idealnie wpiszą się w przytulną atmosferę Twojego domu. Bogaty wybór kształtów okien pozwala
stworzyć unikalny styl wnętrza. Możliwość zastosowania jednej z trzech dostępnych listew wewnętrznych
umożliwia optymalne dopasowanie okien do indywidualnego gustu właściciela.
Okna serii PETECKI IMPRESSIVE dedykowane są w szczególności do budownictwa jednorodzinnego. Mnogość
dostępnych pakietów szybowych, różnorodność kształtów oraz szeroka gama kolorystyczna dają nieograniczone
możliwości konﬁguracji. Wybierając produkty serii PETECKI IMPRESSIVE otrzymasz okna optymalnie dostosowane
do stylu Twojego domu.

* Pakiet szybowy
Standardowy pakiet 2-szybowy
o współczynniku Ug =1,1.
Istnieje możliwość stosowania
różnych energooszczędnych,
antywłamaniowych oraz akustycznych
pakietów szybowych o szerokości
od 24 do 44 mm.

Estetyka
Duże możliwości wyboru kształtu
okien, a także wiele wersji
szprosów pozwolą nadać
oknom indywidualny charakter.
Możliwość wykonania okien
w różnorodnych okleinach
drewnopodobnych
i kolorach standardowych.

Ciepła ramka
Opcjonalnie istnieje możliwość
zastosowania międzyszybowych
ciepłych ramek polimerowych
w 6 dostępnych kolorach.
Znacznie wpływają na poprawę termiki
i walorów estetycznych całego okna.

Okucie
Renomowane okucia Roto NT
umożliwiają zastosowanie
różnorodnych, funkcjonalnych
rozwiązań: zabezpieczeń
antywyważeniowych, czujników
otwarcia, hamulca w klamce,
stopniowanego uchyłu czy też
rozwiązania typu Tilt First
zaprojektowanego z myślą
o bezpieczeństwie najmłodszych.

Listwy przyszybowe
Możliwość wyboru okien z listwą
prostą, zaokrągloną lub retro.

Uszczelki
Wysokiej jakości uszczelki komorowe
zapewniają doskonałą szczelność
oraz izolacyjność akustyczną.

Wzmocnienie stalowe
Zastosowanie otwartych
wzmocnień stalowych pozwala
uniknąć tworzenia się mostków
termicznych co wpływa
na polepszenie parametrów
izolacyjności termicznej.
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System proﬁli
5-komorowy system o głębokości
zabudowy wynoszącej 73 mm
zapewnia ochronę cieplną
na bardzo wysokim poziomie.
Charakteryzuje się wysoką
odpornością na wpływy
atmosferyczne oraz łatwością
w utrzymaniu czystości.
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PARTNER HANDLOWY
Firma PETECKI
ul. Rudzka 11/13
93 – 457 Łódź
tel. 42 689 99 99
mail: petecki@petecki.eu
www.petecki.eu

