Okna i drzwi drewniane

Naturo

Stolarka Naturo
produkowana jest z wielu gatunków drewna:
sosna, mahoń, maranti, modrzew oraz dąb,
które jest odpowiednio selekcjonowane,
klejone z 3 lub 4 warstw z zachowaniem
przemiennego ułożenia słojów, które
gwarantuje stabilność i wytrzymałość
konstrukcji.
System malowania stolarki z wykorzystaniem
wodorozcieńczalnych, ekologicznych farb GORI
stanowi powłokę najwyższej jakości.
Cztery warstwy:

impregnacja
podkładowanie
międzywarstwa

Warstwa nawierzchniowa
nadaje ostateczną barwę,
a także zabezpiecza drewno,
gwarantując trwałość
i długowieczność powłoki.

* W niektórych gatunkach drewna na specjalne
zamówienie możliwe jest zastosowanie
techniki olejowania stolarki.

Okucie
Obwiedniowe Multi-Matic firmy MACO, które
w standardzie posiada mikrowentylację oraz
zaczep antywyłamaniowy w skrzydle
uchylno-rozwiernym.

Uszczelki
Uszczelki odporne na działanie warunków
atmosferycznych.

Klamki
Hoppe
Secustic
Wyposażone w opatentowany mechanizm blokujący,
skutecznie poprawiają zabezpieczenie przed włamaniem.
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Szklenie
Okna szklone są pakietami
niskoemisyjnymi o współczynniku
Rw=32dB (dźwiękoszczelność)
i U = 1.1 ÷ 0.5 W/m2K.
Szeroka oferta szyb antywłamaniowych,
dźwiękoszczelnych, przeciwsłonecznych
i ornamentowych.

Q

Długa żywotność i wysoka jakość
Drewno klejone trójwarstwowe sosnowe lub mahoń meranti poddawane jest obróbce mechanicznej
na nowoczesnej linii technologicznej sterowanej komputerowo, gwarantującej utrzymanie wysokich
parametrów oraz dokładność strugania do 0,01mm.
Cały proces profilowania przebiega w systemie ciągłym, a
drewno podawane jest poprzez przekaźniki rolkowe z
obrabiarki na obrabiarkę, dzięki czemu nie jest narażone
na obicia i zniszczenia. Wszystkie parametry dobierane są
przy pomocy programu komputerowego, bez ingerencji
człowieka.

Na wszystkie połączenia czopowe ramiaków w miejscach,
gdzie występuje przecięcie poprzeczne drewna,
stosowany jest środek zabezpieczający „Flex”. Dzięki tej
akrylowej masie przekroje drewna nie wchłaniają wilgoci.
W zdecydowany sposób wpływa to na długowieczność
drewna.

Naturo 68 mm

Naturo 78 mm
Pakiet termoizolacyjny
w standardzie trzyszybowy
4/12/4/12/4.

Pakiet termoizolacyjny
w standardzie
dwuszybowym
U = 1,1W/m2K.

Ramka
termoizolacyjna.

Ramka
termoizolacyjna.

4-warstwowa
powłoka malarska.

4-warstwowa
powłoka malarska.

Uszczelki odporne na
działanie warunków
atmosferycznych.

U

0,8
W/m K

Uszczelki odporne
na warunki
atmosferyczne.
Drewno klejone
3-warstwowe
szerokość 68 mm.

U

0,7
W/m K

Możliwość zastosowania
pakietu trzyszybowego.

2

2
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Pakiet trzyszybowy
w standardzie.

Drewno klejone
4-warstwowe
szerokość 78 mm.

Naturo 92 mm

U

0,5
W/m K
2

Współczynnik przy
zastosowaniu pakietu
trzyszybowego.

Pakiet trzyszybowy
o współczynniku
U=0,5W/m2K to gwarancja
wysokiej ochrony cieplnej,
możliwe zastosowanie szyb
antywłamaniowych,
dźwiękochłonnych.

Ramka
termoizolacyjna.

Podwójna
uszczelka odporna na
warunki atmosferyczne
zwiększająca szczelność
skrzydła.
Drewno klejone
4-warstwowe wytrzymała
konstrukcja jednocześnie
podnosząca prametry
cieplne, szerokość 92 mm.

Rozwiązania
systemowe

Naturo 68 monoblock

Naturo stwarza niemal nieograniczone możliwości konstrukcyjne. Na ich bazie
tworzone są ramy typu monoblock oraz ramy renowacyjne. Systemy drewniane
Naturo umożliwiają również produkcję okien otwieranych na zewnątrz. Odpowiednio
dobrane okucie pozwala na ich otwieranie, obracanie, wychylanie, uchylanie od dołu
i od góry.

Naturo 68 profil belgijski
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Naturo 68 listwa renowacyjna
- płetwa 40 mm

Okna i drzwi
drewniano-aluminiowe
o innowacyjnej konstrukcji opierają się na połączeniu dwóch niezależnych ram - drewnianej
wewnętrznej i aluminiowej zewnętrznej.

Zalety okien
drewniano-aluminiowych
• zastosowanie aluminium na zewnątrz zapewnia oknom najlepszą
ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,
• nakładki aluminiowe na oknach drewnianych są istotnym elementem
zwiększającym bezpieczeństwo,
• Idealne do zastosowania w budynkach z aluminiową fasadą
oraz w pomieszczeniach, w których wymagana jest lepsza izolacja
termiczna,
• aluminium dostępne w bogatej palecie kolorów RAL, a także
z efektem struktury drewna.

68 mm

78 mm

Listwy
przyszybowe
Prosta

Retro
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Round-line

System
podnoszono-przesuwny HS
to nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które pozwalają
na stworzenie dużych, przeszklonych powierzchni.
• jako jedne z niewielu pozwalają na zastosowanie
niskiego progu, co z kolei niezwykle ułatwia korzystanie
z drzwi osobom niepełnosprawnym, np. poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
• najnowszym rozwiązaniem w tym systemie drzwiowym
jest możliwość zamontowania dodatkowych siłowników,
dzięki którym drzwi otwierają się elektrycznie po
naciśnięciu guzika zamontowanego w ramie bądź
przy użyciu przenośnego pilota,
• w razie potrzeby można również zastosować
odpowiednie systemy wentylacyjne, zapewniające stałą
wentylację i kontrolowany przepływ powietrza nawet
przy zamkniętych drzwiach.

Drzwi wejściowe
naszej produkcji odznaczają się wysoką jakością materiałów oraz solidnym
wykonaniem z uwzględnieniem aktualnych trendów.

Indywidualne
wyposażenie

Ościeżnica - rama drzwiowa wykonana
jest z drewna klejonego warstwowo
o przekroju 68 x 81 mm. Taki przekrój
zapewnia odpowiednią stabilność
i trwałość.

• kołatka, wizjer, samozamykacz drzwiowy,
elektrozaczep, pochwyt, gałkowkładka,
• oprócz standardowych modeli wykonujemy
również modele wg projektu Klienta.

Szyba
antywłamaniowa
(klasa P4).

Skrzydło - wymiar
skrzydła drzwi wynosi
68 mm grubości i 103
mm szerokości, drewno
klejone warstwowo.

Okucie - zamek listwowy 20 mm
z dwiema wkładkami patentowymi oraz
hakami ryglującymi zapewniający
optymalne bezpieczeństwo. System
zawiasów BAKA umożliwia płynną
regulację w dwóch płaszczyznach
i wysoką nośność.
W pobliżu zawiasów zamontowane są
zaczepy antywyważeniowe, chroniące
drzwi przed możliwością zdjęcia
skrzydła. Standardowe wyposażenie to
klamka Hoppe z szyldem podłużnym
(rozstaw 92 mm).

Uszczelki firmy Deventer typu SV
wykonane z termoplastycznego
materiału, efektywnie współpracujące
z pomalowanymi powierzchniami,
odporne na starzenie.
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Paleta kolorów
i akcesoria
Ozdobne ślemię

Listwa ozdobna

Listwa przymykowa
Rzeźbione zakończenia

Drapnik drewniany

Nawiewniki:
- higrosterowane,
- ciśnieniowe.

Kryte okucia:
- schowane w profilu skrzydła.
Podnoszą walory estetyczne okna.

Parapety drewniane:
- dostępne w tych samych
kolorach i gatunkach drewna
co okna.

Szpros

Szprosy

Szprosy

Szprosy

konstrukcyjny

naklejane 26mm

naklejane 26mm

nakładane

Szerokość:

z dupleksem

bez duplexu.

na ramę.

103, 78, 52mm.

„wiedeńskim”.
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Warto sięgnąć po nasze produkty
ponieważ budujemy silną markę w oparciu o wysoką jakość oraz precyzję wykonania.
Dajemy gwarancję bezpieczeństwa i trwałości.

Eko-Okna to firma z długoletnią tradycją i bogatym
doświadczeniem. Ceniona za jakość produktów zdobyła
uznanie klientów - zarówno w Polsce jak i za granicą.
Produkcja odbywa się w czterech halach produkcyjnych,
wyposażonych w najnowocześniejsze, w pełni
zautomatyzowane linie produkcyjne. Stawiamy na rozwój i
innowacje. Nasza oferta ciągle się poszerza. Już dziś
jesteśmy w stanie zaproponować Państwu całą gamę
systemów okiennych i drzwiowych – wykonanych
z PVC, aluminium i drewna. Proponujemy także systemy
przesuwne, rolety i moskitiery. Wszystko najwyższej jakości,
gdyż korzystamy tylko z wysokiej klasy materiałów
pochodzących od najlepszych, europejskich dostawców.
Działamy w oparciu o systemy zarządzania jakością ISO
9001. Posiadamy Certyfikat CE.

Nasze atuty
• Wieloletnie doświadczenie w branży stolarki otworowej.
• Szeroka oferta okien i drzwi wykonanych z PVC, drewna
i aluminium.
• Najszybsze terminy realizacji – okna typowe z PVC już
w 7 dni.
• Jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych
w Europie.
• Wysoka jakość produktów.
• Współpraca z renomowanymi dostawcami.
• Własna flota samochodów ciężarowych wyposażonych
w wózki widłowe.
• Skuteczny serwis mobilny działający na terenie całej
Unii Europejskiej.
• Przejrzysta sieć sprzedaży.

Współpracujemy z wieloma znanymi markami europejskimi

www.ekookna.pl

