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Større vektkapasitet

og lengre levetid på grunn av
innføring av tre hengsler på
åpningsdelen.

Moderne design,

med buede profiler.

DE BESTE VINDUENE

Flerbruksmuligheter
Store forsterkede

med håndtak, håndtak
eller dørknott, håndtak.

kammer garanterer riktige
statiske verdier.

Fler- kammer struktur

og konstruksjonsdybde på 70mm
på både ramme og åpningsdel, gir
perfekte isolasjonsparametre.

Høy
sikkerhet

Försäljningsställe

IGLO

5

dörrprofil
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grunnet tre låsekroker
fra dør til karm.

IGLO

iGLO vindus profilen med sine 5 kammer med
standard glasspakke og varm spacer , med
isolasjonskoeffisient U= 1,0 ( ref EN 674) , er en
garantert energibesparelse, og gir optimal lys
og temperatur gjennomtrengning i rommet.
Uavhengige tester av isolasjonskoeffisienten
,utført i den Tsjekkiske Republikk , bekrefter at
iGLO vinduene oppnår resultater så lavt som
U = 0,89W/m2 . Dette ved bruk av
høykvalitetskomponenter og EPOM pakninger,
som påvirket tettheten mot vind og regnvann
gjennomtrengning.
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FOR HELE VINDUET

Holbarhet
Store forsterkede kammer i åpningsdel og
ramme, kombinert med gode statiske
egenskaper fra profilen garanterer meget god
holdbarhet ved bruk. En annen fordel er
stabiliteten av farge, slik at vinduene ikke falmer,
men beholder sine originale egenskaper.

IGLO

Classic
fönsterprofil
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FOR HELE VINDUET

DE BESTE VINDUENE

Moderene maskiner og høykvalitets
komponenter brukt i produksjonen, garanterer
den beste kvaliteten av vinduer og dører . Dette
bekreftes av testsertifikatet utstedt av det
ledende instituttet for Woodwork ( trearbeid ) i
Rossenheim. iGLO vinduer er også testet i
samsvar med standarden EN 145511-2006 i
mange internasjonale markeder, for eksempel
Polen, Tsjekkiske Republikk , Slovakia , Tyskland,
Ukraina, Russland og USA.

Energibesparelse
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Kvalitet

* detaljerad information på www.drutex.eu

Estetikk
iGLO vinduer er en kombinasjon av innovasjon,
funksjon. Med perfekte energibesparende
løsninger og sofistikert design. Vinduene kan
være rektangulære, trekantet, runde , trapes
formet eller buet. Nesten bare begrenset av
kundens behov. Snø hvit profil med et stort
utvalg av farger tilfredsstiller kundens
forventning av det perfekte vindu, som også
responderer til de siste arkitektoniske trendene.
Individuell tilpassing av vinduer kan også
underbygges med forskjellig sprosser og glass i
forskjellige farger.

Sikkerhet
iGLO vinduer er laget topp kvalitet profiler , GL system , som er fremstilt av originale
produkter, og er 100% GJENNVINNBART. Allerede som standard versjon så
garanteres eksepsjonell sikkerhet. Vindusprofiler er utstyrt med en spesiell
stålforsterkning i åpningsdelene og rammen , som sikkrer stabiliteten og de statiske
egenskapene. Moderne beslag med flere låsepunkter gir en perfekt beskyttelse mot
innbrudd . I tillegg er det en lås i håndtaket, både i ramme og åpningsdel, som
bekrefter at vinduet er lukket samt gir muligheten for micro-lufting.

