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model DuOTHERM

Profi l
Niemiecki system marki Schüco, 6-komorowy o szerokości 82 mm, 
z 3 uszczelkami (MD) – zapewniający podwyższoną energooszczędność, 
idealny dla budownictwa niskoenergetycznego, również jako rozwiąza-
nie w budynkach pasywnych.

Okucie
Niemieckie okucie Roto NT z funkcyjnym standardem wyposażenia:
  mikrowentylacja lub stopniowany uchył – zapewniające swobodę wie-

trzenia;
  blokada klamki – gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania poprzez 

ochronę przed błędną zmianą położenia klamki;
  punkty antywyważeniowe – chroniące newralgiczne miejsca okna przed 

próbą włamania.

Klamka
Klamka z funkcją Secustik – dodatkowa ochrona przed próbą wyważe-
nia okna.

uszczelka
Wykonana z trwałego na lata tworzywa kauczukowo-silikonowego, 
o wysokiej odporności na promieniowanie UV, w harmonijnym kolorze 
szarym dla okien białych. System z 3 uszczelkami.

Ramka
Opatentowana ramka  ze specjalnego tworzywa 
polimerowego – zapewniająca o 15% więcej ciepła, do 2 dB reduku-
jąca dodatkowo hałas, do 70% zmniejszająca kondensację wilgoci, 
do 20 lat podwyższająca żywotność szyby.

Szyba
Dwukomorowy pakiet szybowy z ramką  wykonany 
w najnowszej technologii zespalania (bez przycinania ramki w naro-
żach szyby, powodującego nieszczelność) z wykorzystaniem materiału 
Hot-Melt – zapewniającego wysoką szczelność wkładu i zachowanie 
właściwości szyby na długie lata.

Kolorystyka
Standard: biały. Kilkanaście wersji kolorystycznych: okleinowane jedno-
stronnie i obustronnie wg palety kolorów EUROCOLOR.

Parametry
Doskonały parametr Uw = 0,73 W/m2K przy szybie dwukomorowej 
Ug = 0,5 W/m2K.

Gwarancja
Okna białe: 10 lat, okna kolorowe: 5 lat. 
Szyba dwukomorowa ENERGO z : do 10 lat! 
Warunki zgodne z książką gwarancyjną EUROCOLOR.

unikalne właściwości
  3 uszczelki (system MD) – zapewniające lepsze parametry termiczne 

i akustyczne. Środkowa uszczelka tworzy tzw. suchą komorę, korzyst-
ną dla dodatkowej ochrony okucia przed wodą;

  termozgrzewalne uszczelki – zapewniające doskonałą szczelność 
i wpływające na poprawę ochrony cieplnej i akustycznej całego okna; 

  3 wersje kształtu skrzydeł – niespotykany wybór w klasie okien 
o szerokości powyżej 80 mm:

 Sx: klasyczne o kształcie prostym (zdjęcie nr 1);
 Rx: oryginalne o kształcie okrągłym (zdjęcie nr 2);
 Cx: nietuzinkowe o kształcie wklęsłym (nowość) (zdjęcie nr 3).

Okno Duotherm jest znakomitym rozwiązaniem dla budownictwa niskoenergetycznego. Nadzwyczaj korzystna energooszczędność jest głównym atutem 
tego okna. Cechuje się eleganckim wyglądem i unikalną konstrukcją 3 uszczelek.

Okno Duotherm
Podwójna oszczędność
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