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Widok bardzo panoramiczny.
Okpol prezentuje okno kolankowe IKDU I3
Rozwiązanie wyprzedzające normy
Efekt wizualny to nie jedyna mocna strona tego rozwiązania – IKDU I3
to bowiem synonim energooszczędności, który w połączeniu z wysokimi parametrami termoizolacyjności stanowi najbardziej zaawansowaną
propozycję Okpol w obszarze okien kolankowych. Konstrukcja IKDU I3
opiera się na trwałej, drewnianej stolarce SOLID+, wykorzystując pakiet
trzyszybowy wypełniony kryptonem z dwoma ciepłymi ramkami międzyszybowymi oraz dwoma powłokami niskoemisyjnymi. Dzięki takiemu
połączeniu uzyskano współczynnik przenikania ciepła okna U W wynoszący 0,93 W/m2K, zaś współczynnik przenikania ciepła szyby plasuje się
na poziomie 0,5 W/(m²·K), co czyni je rozwiązaniem w pełni przygotowanym na nowe Warunki Techniczne nie tylko na rok 2017, ale i na 2021.
Okno z widokiem na… korzyści
Wysokie parametry termiczne i walory estetyczne idą w parze z wygodą użytkowania i wysoką funkcjonalnością okna. Klamka z kluczykiem
zapewnia wysoki stopień
bezpieczeństwa użytkowania, zaś dodatkowym
elementem, podwyższającym funkcjonalność
tego modelu, jest powłoDuże przeszklenia coraz częściej uzupełniają projekty nowoczesnych,

ka antyroszeniowa. Dzięki

minimalistycznych domów, wpływając zarówno na odbiór estetycz-

utrzymaniu optymalnej

ny fasady budynku, jak i samego, doskonale doświetlonego wnętrza.

temperatury zewnętrznej

Z myślą o tych, którzy szukają funkcjonalnego, bezpiecznego i ener-

powierzchni szyby, nie tyl-

gooszczędnego rozwiązania do wykończenia wymarzonego podda-

ko w znacznym stopniu re-

sza, Okpol wprowadził do oferty IKDU I3 – okno kolankowe, które

dukuje tworzenie się pary,

oprócz wysokiej staranności wykonania oraz stabilnej konstrukcji,

ale zapewnia doskonałą

cechują także doskonałe parametry izolacyjne. To rozwiązanie z wi-

przejrzystość bez utraty

dokiem na malownicze pejzaże i jeszcze większe oszczędności w do-

właściwości termoizola-

mowym budżecie.

cyjnych i energooszczędnych nowoczesnych okien.

Niezwykle udany duet

Dodatkowo powłoka jest

Okno kolankowe to niebanalny i designerski sposób na stworzenie jasnej

bardzo trwała, nie wyma-

i przestrzennej aranżacji poddasza. Niezwykłość tego rozwiązania tkwi

ga specjalnej pielęgnacji

w jego konstrukcji, będącej połączeniem okna dachowego i fasadowego.

oraz zapewnia naturalny,

Dzięki temu możemy tworzyć przeszklenia sięgające stóp, zapewniając

niezniekształcony kolory-

tym samym optymalne oświetlenie i widoczność – zarówno dla osoby sto-

stycznie, widok za oknem.

jącej, jak i siedzącej. Dodatkowo, zyskujemy niezwykły, niczym nieogra-

IKDU I3 może zostać wy-

niczony widok, zwłaszcza jeśli nasz projekt przewiduje montaż „kombi”,

konane w każdym roz-

czyli rozmieszczenie dwóch lub więcej okien obok siebie, tworzących nie-

miarze niestandardowym,

zwykle efektowną, „świetlną ścianę”. Efekt? Doskonała prezencja stolar-

mieszczącym się w grani-

ki wewnątrz i na zewnątrz budynku.

cach 55–114 x 75–137 cm.
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