contoura H 150
Plastové okno
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Kvalita, která přesvědčí …

Einbauen. Wohlfühlen.

contoura H 150
Design s čistými tvary

Kvalita

Pohodlné a zdravé bydlení je ovlivněno mnoha faktory.

nici navrhnout takovou výbavu okna, která Vám zajistí

Zcela určitě volbou vhodného okenního systému.

nezbytné soukromí.

contoura lze prostě použít

při vhodné volbě výbavy všude a pro všechny účely.
S naším novým

contoura okenním systémem zís-

ká Váš dům nejen elegantní optiku ale také vyjímečné

Okenní systém

contoura není určen jen pro

tepelně-izolační vlastnosti.

novostavby, zrovna tak je vhodný pro renovaci stavby.
Konvenční vnější tvarování tohoto systému zachová fasá-

Okna

contoura jsou vhodná pro každý účel uží-

dě vzhled původních dřevěných oken. A pokud navíc

vání. Je možné použít speciální kování pro dětský pokoj,

zvolíte vhodnou dekorovou folii, např. horskou borovice

které umožňuje předřadit sklopení křídla (vodorovná

nebo zlatý dub, je zachování původního charakteru stav-

poloha kliky) před otevřením křídla a tím přispět ke zvý-

by zaručeno.

šení bezpečnosti Vašich dětí. Nebo pro pracovnu či lož-

contoura H 150 s typickým tvarem konvenčních
dřevěných oken.

magic izolační dvojsklo
s Ug = 1,1 W/m2K

Subtilní proﬁl zajišťuje
výborné světelné podmínky

Základní bezpečnost
zaručuje obvodové
kování ve standartu se
zábranou chybného
otevření a třemi
hřibovými uzávěry.

Ocelové výztuhy
ve všech rámech
a křídlech

Dvě úrovně těsnění,
standardní barva šedá

70 mm proﬁlová hloubka
se 6 komorami

contoura H 150
potažené dekorem
Jedna z mnoha výhod okenní-

contoura okenní systém

contoura je

lze také nabídnout v dekoro-

jednoduché čištění rámu díky

vé folii a to buď jednostranné

hladkým plochám a uzavřené

nebo oboustranné.

ho systému

elegantní údržba.

zasklívací drážce, takže nedochází k znečišťování okna.
Bergkiefer

Křivky okenního systému
contoura H 150
připomínají konvenční
dřevěná okna.

S klikou Secustik zvyšujete svojí bezpečnost.

Golden
Oak

Hoco gently H 160
s předsazenou roletou Exklusive

Z

mimo jiné obdržíte:
Okna z
Plastu
PVC-ALu
Dřeva
Dřevo-ALu
ALu

K dispozici máme širokou
škálu meziskelních příček.

Domovní dveře z
Dřeva
Dřevo-ALu
ALu
Plastu

Roletová technika
A sluneční ochrana
Certiﬁkováno a zkoušeno
nezávislým institutem.

contoura H 150
obdržíte u:

www.hoco.cz · praha@hoco.cz

Einbauen. Wohlfühlen.

