change H 280 a H 290
Okno - pro rychlou výměnu
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Kvalita, která přesvědčí...

change H 280 a H 290
Okno - pro rychlou výměnu
bez bourání a zednického nářadí!
Rozhodnete-li se právě pro okno
change H 280 nebo
H 290, ušetříte si čas, peníze a úklid. Při instalování tohoto
okna odpadá bourání zdiva potřebné k vyjmutí rámů. Stará
křídla oken jsou odstraněna a stávající dřevěný hranol je
speciálním nářadím opracován na základní hranol. Na tento
change H 280 nebo H 290 připevněno,
hranol je
přišroubováno, zaizolováno a poté uvnitř i zvenku obloženo.

HOCO má pro vás řešení!
rychle vyměnitelné okno
Pro takovéto případy vytvořilo
H 280 a H 290. Získáváte tím čistou a rychlou kvalitu bydlení
s prvotřídní a efektivní tepelnou i zvukovou izolací. Dle vašeho
přání také spolehlivou ochranu proti vloupání.

Znáte tuto situaci?
Konečně je váš byt v naprostém pořádku. Zdi, dlažba, tapety i
koberce - všechno je jako nové. Bohužel ale zbývají stará okna!
Ceny topení permanentně rostou, pouliční ruch je k nevydržení
a chybí také zabezpečení oken proti vloupání.

předtím

potom

Je to tak
jednoduché:
S rychle vyměnitelným
oknem
change
H 280 a H 290 jde
vše rychle a čistě.

4. Všechny dutiny jsou vyplněné PU
pěnou a utěsněné speciálními
materiály.

1. Původní okenní rám je připraven
pomocí speciálního nářadí.

-okno je na
2. Nové
opracovaný hranol nasazený...

5. K dosažení optimálního vzhledu
jsou venkovní úhelníky přilícované.

6. Uvnitř i zvenku jsou všechny
spáry utěsněné silikonem.

3. ...upravený a přišroubovaný.

7.

change H 280 nebo
H 290 - je vysoce kvalitní
okenní systém, který splňuje
moderní nároky.

Tepelně izolační zasklení
Ug = 1,1 W/m2 K

Základní bezpečnost
zaručuje obvodové kování
včetně výkonného uzávěru
až se 3 hřibovými uzávěry.

Ocelová výztuha je
pevně přišroubována
ve všech rámech a
křídlech.

3-vrstvé těsnění v
barvě šedé

70 mm stavební hloubka
se 6-ti izolačními komorami

Zvedač křídla pro komfortní
ovládání oken.

change H 280 je vysoce kvalitní okenní systém
se 70 mm stavební hloubkou, 6-ti izolačními komorami,
3-mi těsněními.

change H 290 je vysoce kvalitní okenní systém
s 80 mm stavební hloubkou, 7-mi zolačními komorami
a 3-mi těsněními.

Optimální
-3-tabuletepelně izolační sklo
2
Ug = 0,7 W/m K
složení skla 4/12/4/12/4.

Kromě toho dostanete od
Okna z
plastu
plastu-hliníku
dřeva

change s předsazenou
roletou – Exkluziv

dřevo-hliníku
hliníku

Dveře ze
dřeva
dřevo-hliníku
hliníku
plastu

Rolety a
Stínící techniku

Perfektní okna a dveře pro
váš životní prostor!
Více informací získáte v našem
bezplatném prospektu Projekt
“
životního prostoru” nebo u vašeho
odborného prodejce.

change H 280 und H 290

obdržíte u:
Okna a dveře pro
příjemný pocit

Projekt životního prostoru
od firmy

Certifikováno a přezkušováno na
sobě nezávislými institucemi.
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Príčky v různorodém provedení
a okenice jsou vám k dispozici.

