SILVER LINE
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1

Profile PVC w najwyższej klasie jakości „A”, spełniające najwyższe standardy RAL (PN-EN 12608).
Profil okienny o 5-komorowej budowie ramy i głębokości zabudowy 76mm, gwarantujący wysoką
efektywność energetyczną.

2

Zgrzew bezszwowy wykonany przy użyciu jedynej na świecie opatentowanej technologii EVO.

3

Kolor jednostronny oraz dwustronny srebrno-szary 715505 w cenie koloru standardowego.

4

Nowoczesne pakiety szybowe dwukomorowe 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/m2 o doskonałych parametrach
izolacyjności cieplnej.

5

Trzy uszczelki z uszczelką środkową o optymalnej geometrii, chroniące przed hałasem, zimnem
i wilgocią. Wysoka jakość materiału zapewnia szczelność oraz długą żywotność stolarki.

6

Okucia ROTO NX ze specjalną powłoką ROTOSILK, wyposażone w zaczep antywyważeniowy,
blokadę uchyłu, blokadę błędnego położenia klamki, mikrowentylację i stylową klamkę.
Zapewniają komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. Dostępna wersja z zawiasami ukrytymi
Designio.

7

Proste, smukłe profile w oryginalnym designie.

8

Klamka okienna w różnorodnej stylistyce i gamie kolorystycznej.

9

Dodatkowe akcesoria: rolety aluminiowe, żaluzje fasadowe, rolety screen, moskitiery itp.

SILVER LINE

IDEALNE PARAMETRY

Ideą przewodnią marki VIDOK i motorem rozwoju jest innowacyjność. Wdrażanie zaawansowanych technologii i kreowanie
najnowszych rozwiązań technicznych to filozofia, która przyczynia się do ciągłego doskonalenia produktów, skupiając u siebie
najlepsze rozwiązania w branży.
Od lat inżynierowie VIDOK w centrum badawczo-rozwojowym rzetelnie zamieniają idee w rzeczywistość. Linia okien i drzwi
Silver Line to idealne połączenie wysokich parametrów cieplnych z optymalną ceną. Komfort termiczny w każdych warunkach
atmosferycznych.

Sekret jedynej na świecie opatentowanej technologii ukryty jest w sercu robota. To on z najwyższą precyzją łączy każdy element
okna. W sposób dotąd nieosiągalny, przy użyciu innej metody - tworzy rewolucyjne zgrzewy bezszwowe. Ich powierzchnia jest płaska,
jedwabista w dotyku, niemal niewyczuwalna pod dłonią. Idealne połączenie urzeka pięknem oraz subtelnością. Jest to wyjątkowo trwałe
i bezpieczne połączenie - jak w zamku błyskawicznym.

VP – 76 SILVER LINE
PVC

PROFIL

Głębokość zabudowy
76 mm, najwyższa klasa
jakości A

KONSTRUKCJA

5-komorowa konstrukcja ramy
o grubości ścianki
zewnętrznej ≥ 2,8 mm,
zgrzew bezszwowy

KOLORYSTYKA

Biały, okleiny drewnopodobne,
według palety RAL
Kolor jednostronny oraz
dwustronny srebrno-szary 715505
w cenie standardowej

OKUCIE

USZCZELKI

Okucie obwiedniowe o podwyższonej
ochronie antykorozyjnej, opcjonalnie
okucie Designo, antywłamaniowe
RC2, Tilt-First

Trzy uszczelki

WŁAŚCIWOŚCI
IZOLACJA CIEPLNA
IZOLACJA AKUSTYCZNA
KLASA ODPORNOŚCI
*dotyczy okna referencyjnego 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K ciepła ramka swiss spacer ultimate

Uw = 0,81 W/m2K*
do 48 dB
RC2

W NAJLEPSZEJ CENIE
OPTYMALNE PARAMETRY

Linia okien i drzwi Silver Line dostępna jest w szerokim spektrum kolorów.
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