Inspiracija
popolnosti

VEKA ALPHALINE 90 MD
TESTIRANA IN ENERGIJSKO VARČNA KONSTRUKCIJA
– DOLGOROČNA VARNOST IN FUKCIONALNOST

www.nagodeti.com

Okna VEKA ALPHALINE 90 MD predstavljajo energijsko varčen proizvod, ki je zasnovan na profilnem sistemu
ALPHALINE 90 MD podjetja VEKA. Elegantne, zaobljene konture se odlično prilegajo klasičnemu značaju Vaše
hiše. Inovativno oblikovana okna v kombinaciji s termo modulom iz ekspandiranega polistirola EPS in tremi
tesnili idealno zadržujejo mraz. Proizvodi NAGODETI - VEKA ALPHALINE 90 MD predstavljajo tehnološko najbolj
dovršene rešit ve sodobnega tržišča. Okna zagotavljajo najboljšo toplotno izolacijo in izpolnjujejo
individualne dizajnerske zahteve. Idealna naložba – okna zvišujejo vrednost Vaše nepremičnine in bistveno
znižajo stroške ogrevanja.

Komplet toplih stekel
Standardno je vgrajena trojna
zasteklitev Ug = 0,5.
Stekla so debela do 50 mm in
omogočajo uporabo različnih
energijsko varčnih, protivlomnih in
zvočno izoliranih kompletov stekel.

Topli rob
Po želji je možno vstaviti topel
rob iz polimera, ki je na voljo v 6
barvah. Tako bistveno izboljšamo
toplotno zaščito in celotno
podobo okna.

Lep izgled
Dizajn s klasičnimi konturami in
sorazmernimi proporci ustvarja
elegantno in udobno atmosfero
in ponuja različne možnosti
oblikovanja.

Zunanji pro l
Debelina zunanjega
profila izpolnjuje najvišje
RAL standarde - “razred A”
(PN-EN 12608).

EPS polnilo
V eni komori vsakega okna se
nahaja termično polnilo, ki še
povečuje že tako dobro toplotno
zaščito.
Tesnila
3 tesnila inovativnih oblik
ščitijo pred nekontroliranim
prezračevanjem. Silikonski kavčuk
(EPDM) skrbi za odlično zatesnitev, termično in zvočno izolacijo
in UV obstojnost. Tesnila EPDM
ročno vstavimo šele potem, ko
smo v profil zavarili kotnike, kar
podaljša njihovo življenjsko dobo.

Proﬁl
6 komorni sistem z globino vgradnje 90 mm zagotavlja toplotno
zaščito na najvišjem nivoju,
kar zagotavlja varnost in dolgo
življenjsko dobo.
Okna so primerna za energijsko
varčne hiše.

Okovje
Vgrajeno je ugledno okovje
Roto NT, ki omogoča udobno
uporabo, npr. prezračevala reža,
večstopenjsko prezračevanje,
fiksirne škarje in posebno okovje
za zaščito otrok kot je Tilt-First
(»nagib pred vrtenjem«).

Zaprta jeklena ojačitev
Zaprta jeklena ojačitev v okviru in
ukrivljena jeklena ojačitev v krilu
poskrbita za optimalno stabilnost
okna ter tudi za varnost in dolgo
življenjsko dobo.
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