
148

Artykuł promocyjny

BUDUJEMY DOM  4/2014

Budownictwo energooszczędne zyskuje 
w Polsce coraz większą popularność. Wiąże 
się to z niższymi kosztami eksploatacji oraz 
rosnącą wiedzą w zakresie rozwiązań zmniej-
szających zapotrzebowanie energetyczne bu-
dynków. Jak wiadomo, na energooszczędność 
domu wpływ ma wiele czynników, a do bar-
dziej istotnych zaliczyć można okna oraz ich 
montaż. Wydawać by się mogło, że przy za-
chowaniu rygorystycznych parametrów okien 
energooszczędnych, nie mogą one wyglądać 
estetycznie – nic bardziej mylnego. 

Drewno, jako jeden z najbardziej szlachet-
nych surowców, pozwala nam stworzyć okna 
energooszczędne i piękne. A dodatkowo może-
my wyprodukować każde okno, każde drzwi 
na indywidualne zamówienie. 

Drzwi firmy GEORGE, PASSIV 90 przeznaczo-
ne są dla budownictwa pasywnego i energoosz-
czędnego. Produkt ten łączy najnowsze tech-
nologie z tradycyjnym materiałem jakim jest 
drewno. Drzwi są wykonane z dbałością o każ-
dy detal, dlatego spełniają oczekiwania najbar-
dziej wymagających klientów. Grubsze skrzydło 
w drzwiach 90 mm, gwarantuje niższą przeni-
kalność cieplną i lepszą izolację akustyczną. 
Wyposażone w:
  wzmocnione zawiasy z możliwością regula-

cji w dwóch płaszczyznach; 
  standardzie posiadają dwie uszczelki z two-

rzywa termoplastycznego, firmy Deventer; 
  próg drewniany z osłoną aluminiową, chro-

niącą przed uszkodzeniami; 

  zamek listwowy KFV z dwoma wkładkami 
oraz system 4-punktowy. 
Drzwi produkowane są na indywidualne za-

mówienie, w różnych wymiarach i wzorach.

Okna COMFORT 90
Dzisiejsza technologia pozwala wykorzystać do 
maksimum to, co najcenniejsze w drewnie, za-
chowując jego naturalne właściwości. Dlatego 
właśnie nasze okna są niezwykle wytrzyma-
le, niezawodne i piękne! Linia COMFORT 90 
dedykowana jest głównie do domów pasyw-

nych i energooszczędnych, gdzie ważne jest 
zachowanie jak najwyższych parametrów ter-
moizolacyjnych. 
  grubość ramy 90 mm;
  możliwość wyboru drewna;
  termookapnik;
  pakiet trzyszybowy;
  rozbudowane systemy okuciowe;
  dwie uszczelki – przylgowa i krawędziowa;
  możliwość zastosowania okładziny alumi-

niowej;
  opcja zastosowania zawiasów chowanych 

Designo.

Rzetelne podejście do każdego zamówienia 
dotyczącego produkcji stolarki, która wyko-
nywana jest według indywidualnych ustaleń, 
umożliwia wykonanie powierzonej nam pracy 
w taki sposób, aby usatysfakcjonować bardzo 
wymagających klientów.

Energooszczędne okna i drzwi
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