DOMINO Euro IV 68+ ULTRA TW
DOMINO Euro IV 88+ ULTRA TW
info: 602 723 930

email: netolicka@eokno.cz

DOMINO Euro ULTRA U3 = ODOLNOST + ŽIVOTNOST + VARIABILNOST

Tento jedinečný systém je exkluzivně nabízen v eurooknech DOMINO
 chrání před povětrnostními vlivy kritické místo tj. spodek rámu a křídel včetně spojů, které jsou překryty
 Al okapnicový systém U3 zajišťuje výrazné prodloužení životnosti eurooken s minimální údržbou
 opticky zúžen spodek rámu a u baklónových dveří snížen nášlap o 25 mm
 vhodné pro pasivní stavby s nejvyššími nároky na vlastnosti a komfortní provedení
 vynikající tepelně-izolační parametry, není odfrézováno dřevo spodku rámu, nevzniká tepelný most
Barvy konstrukce ULTRA U3

elox: bronzová, stříbrná

RAL: bílá

dřevodekor: pínie, kaštan, afromorsia, mahagon

IV68+ Uw = 0,74 až 1,2 W/m2K
IV88+ Uw = 0,63 až 0,77 W/m2K
Možnost volby povrchové úpravy oleji DOMINO - PNZ Quatro ve čtyřech vrstvách

NOVINKA DOMINO ThermoWood ®

DOMINO Euro ULTRA U3

Kování WINKHAUS activPilot ve standartu vybaveno:
 vícepolohové větrání (4 stupně zafixované ventilace)
 veškeré uzavírací body s osmihranným hříbkem a
bezpečnostními protiplechy š=29 mm
 pojistka DFE (přizvedávání+chybná manipul. klikou)
 unikátní ovládaní srazového křídla modrým tlačítkem
 protiprůvanová pojistka zajistí křídlo při ventilaci

Exteriér: ThermoWood® borovice, nebo jasan „A“
Interiér: provedení „A“ borovice, nebo jasan
Možnost kombinace olejů a vosků pro dosažení
rozličných barev a povrchů v interiéru, při zachování
extrémní odolnosti proti povětrnostním vlivům.
„A“ -fixní, nenapojované lamely
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ThermoWood® - tepelně upravené dřevo
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Eurookno s termookapnicí

Trvalý účinek na vlastnosti dřeva, poskytuje skvělou
pevnost, rozměrovou stálost a izolační vlastnosti.
Vlastnosti TermoWood snižují možnost seschnutí,
vlhnutí nebo pokřivení a zaručují, že si dřevo
ponechává svůj původní vzhled po velmi dlouhou
dobu. Tepelné změny zvyšují dobu trvanlivosti na
více než 30 let bez použití chemické ochrany.

Systém DOMINO je chráněn patenty a užitnými vzory. Bez souhlasu firmy eOkno, spol. s r.o. nelze tyto práva využívat.

Součinitele prostupu tepla celého okna

