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Tidlös design, anslående estetiska egenskaper, funktionalitet på högsta nivå och först och främst innovativa lösningar
gällande energibesparing vilket resulterar i att IGLO ENERGY fönster är vägledande på världsmarknaden. Det nya
fönstret är DRUTEX S.A. egna projekt, designat för att tillfredsställa kunder med en modern produkt som samtidigt är
ett resultat av en avancerad teknologi och marknadens restriktiva krav. Fönstret är utrustat med ett innovativt
tätningssystem, tillgängligt enbart hos DRUTEX S.A. och som garanterar de bästa parametrarna för energibesparing.
Detta är den första lösningen i världen där man tillämpar en central tätning i skummad EPDM. Systemet garanterar
även utomordentliga parametrar för luftgenomsläppning, vattentäthet och vindmotstånd. Denna lösning är perfekt för
energisnåla och passiva hus. Ett fönster som låter dig hålla kvar värmen i varje hus, oberoende av väderförhållanden.

IGLO ENERGY
PVC FÖNSTER

FÖRSTA PVC FÖNSTRET
I VÄRLDEN:

IGLO ENERGY

IGLO ENERGY UNIKA LÖSNINGAR FÖR VARMA FÖNSTER.

LEDARE I ENERGIBESPARING
IGLO ENERGY är modern i varje tum. En innovativ
energibesparande lösning.
IGLO ENERGY CLASSIC

DET VARMASTE FÖNSTRET
PÅ MARKNADEN Uw=0,6 W/(m2K)*

1. MODERN
vad gäller energibesparande lösningar. DRUTEX var först i världen med den innovativa
lösningen som omfattas av patentanmälan, d v s en centraltätning i skummad EPDM som
förbättrar fönstrets värmeisolering.

2. GRANSKAD
på den största testanläggningen bland tillverkare av PVC fönster. Utomordentliga parametrar för
IGLO ENERGY fönstret bekräftades vid granskning som genomfördes av oberoende
certifieringsinstitutioner i världen samt även under firmans laboratorietester, vilka genomfördes på
den största hos polska tillverkare testanläggningen från KS Schulten.

med marknadens lägsta värmegenomgångskoefficient Uw = 0,6 W/(m²K)*. Det absoluta
rekordet för energibesparande fönster som bekräftar utomordentliga isoleringsegenskaper
för IGLO ENERGY fönster.

NY SÄKERHETSNIVÅ

IGLO ENERGY innebär den högsta säkerhetsnivå. Systemet erbjuder många moderna lösningar som garanterar högre säkerhet och inbrottsskydd. Helt moderna MACO MULTI MATIC KS
beslag med två pluggar på fönstrets hela omkrets försvårar inbrott och möjliggör reglering av
tillskjutning, vilket påverkar fönstrens ökade täthet.

RAFFINERAT ESTETISK

Avrundad, snövit GL SYSTEM profil tillverkad enbart i ursprungsmaterial, tillgänglig i en bred
färgskala och många olika former skapar en storslagen och elegant design.

Det finns möjlighet att tillämpa den nya
generationens fönsteruppsättningar utrustade
med moderna fönsterglas med låg-emissions
beläggning, och som erbjuder de högsta
standarder
inom
energieffektivitet
med
genomsläppningskoefficient på en nivå som t
ex Ug=0,3 W/(m²K)! En större förglasad
kammare (fönsterglasuppsättningar upp till 48
mm). Unika parametrar erhålls även tack vare
tillämpning av krypton för fyllning av
mellanglasutrymme.

Beslag MACO MULTI MATIC KS är i standardutförande utrustade med fellägesblockad
av handtaget och fönsterbladets lyftanordning vilket garanterar att fönsterbladet lyfts
upp till sin rätta position utan kraftansträngning och även tunga fönstren stängs lätt
och smidigt.

Innovativt centraltätningssystem med tillämpning av
skummad
EPDM
garanterar
den
största
energibesparingen och värmegenomgångskoefficient
ligger på 0,6 W/(m²K)*. Nya lösningar tillgängliga
enbart hos DRUTEX S.A. I tillägg är fönstren som
standars utrustade i en femkammar underbläcklist
med inre tätning som ökar fönstrets täthet och dess
parametrar gällande värmeisolering.

Speciellt anpassat handtag komponeras utmärkt med profilens utseende och garanterar dess unika
elegans.

Profilens stora kammare med stålförstärkning alternativt
glasfiberförstärkning garanterar hållfasthet och bra
statiska egenskaper.
*för fönster med mått 1230 mm x 1480 mm enligt tester på CSI, Tjeckien.

Fönster tillverkade i 7-kammar GL SYSTEM
profil med ett inbyggnadsdjup på 82 mm
påverkar betydligt energibesparingen. Det
optimala antalet och storleken på kamrarna
garanterar de bästa parametrarna gällande
värmegenomgång.

*för fönster med mått 1230 mm x 1480 mm enligt tester på CSI, Tjeckien.
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3. ENERGIBESPARANDE

