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VIVA 74B
Linia produktu: Silverline
Jesteśmy ekonomicznymi oknami, powszechnie
spotykanymi w większych realizacjach obiektowych.
Nasze wnętrze wykonane jest z recyklowanego PVC,
przyczyniamy się tym samym do ochrony środowiska.
Dostępność w białym kolorze sprawia, że szybko i
łatwo można nas wkomponować w dowolny budynek.

INFORMACJE O PRODUKCIE
OPIS PRODUKTU
Viva 74B to:
Profil o głębokości zabudowy 74mm
6 komór w ramie i skrzydle, zapewniający
bardzo dobrą izolacyjność cieplną
Wzmocnienia stalowe w ramie i skrzydle
zapewniające pierwszorzędne parametry
statyczne,
Łatwa pielęgnacja dzięki dużej i gładkiej
Izolacyjność
DźwiękoBezpieczeństwo
powierzchni wrębu,
chłonność
Wykorzystanie materiału recyklingowanego w
od 1,11W/m2*K
do klasy RC2
procesie produkcji PVC, co przyczynia się do
do 42dB
ochrony środowiska dzięki optymalizowaniu
zużycia surowców,
System dwóch uszczelek oporowych,
zapewniających doskonałą szczelność oraz
izolację akustyczną i cieplną,
Klasyczna linia profilu, dzięki której okna
dopasowują się do każdego typu elewacji,
Niska łączna wysokość zestawienia ramy i
skrzydła wynosząca tylko 116 mm
zapewniająca jeszcze lepsze doświetlenie wnętrza,
Możliwość stosowania pakietów szybowych od 22 do 46mm,
Zaprojektowane jako okno obiektowe, pozwalające idealnie łączyć ze sobą parametry ekonomiczne, cieplne i
ekologiczne,
Uwaga, okno Viva74B dostępne wyłącznie w wykonaniu białym, dla zainteresowanych inną paletą kolorów okien o
podobnych parametrach polecamy Viva74 w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych lub okna Viva 74
Acryl w palecie Acrylcolor.
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KOLORYSTYKA

9016 RAL

PARAMETRY

GŁĘBOKOŚĆ
ZABUDOWY
74mm

IZOLACYJNOŚĆ
TERMICZNA
W połączeniu z standardową szybą
4/16/4 Ug=1,1 W/m2K parametr Uw
wynosi Uw=1,2 W/m2K, natomiast w
połączeniu
z
zespoleniem
3szybowym
4/14/4/14/4
Ug=0,6
W/m2K, parametr Uw wynosi nawet
0,83 W/m2K

LICZBA KOMÓR
6

USZCZELKI
Koesktrudowany w pro lu system
dwóch uszczelek dociskowych w
kolorze czarnym.

OKUCIE

SZYBY

Nowoczesne okucie Maco Multi
wyposażone
w
czopy
antywyważeniowe i.S (intelligente
Sicherheit).

Okna Viva 74B
standardowo
wyposażone w szybę 4/16/4 Ug=1,1
Wm2/K wypełnioną argonem. Istnieje
również możliwość wybory zestawów
3-szybowych
4/12/4/12/4
lub
4/14/4/14/4
o
parametrach
odpowiednio Ug=0,7 lub Ug =0,6
Wm2/K

ZDJĘCIA
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