
FRIENDLY

FENESTRA 
STANDARD

Štandardizované plastové 
okná so stavebnou 
håbkou 70mm

FENESTRA STANDARD sú elegantné okná, tvárne i univerzálne, prispôsobivé mnohým architektonickým 
štýlom. Rôzne typy krídel bez oh¾adu na estetický tvar sú vyrábané s piatimi komorami kvôli dodržaniu 
najlepšej tepelnej a zvukovej izolácie.
Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikovými uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami proti 
vlámaniu a mikroventilácia zaruèujúca neustálu výmenu vzduchu v miestnosti.

FENESTRA STANDARD sú okná pre nároènejšiu bytovú výstavbu a rekonštrukciu. Zodpovedajú prísnym 
parametrom certifi kácie.
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CHARAKTERISTIKA HODNOTY / INFORMÁCIE

Systém REHAU® Euro-Design 70®

Poèet komôr 5

Håbka rámu 70 mm

Håbka krídla 70 / 80 mm

Poèet tesnení 2

Súèinite¾ prechodu tepla Uw =  1,3 – 1,4 W/(m2.K)*
Uw =  0,99 – 1,1 W/(m2.K)**

Zvuková izolácia 34 – 45 dB

Vodotesnosť E1200

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda C5

Prievzdušnosť Trieda 4

Sklo pre okná (štandard) 4/16/4 nízkoemisívne 
CLIMAPLUS® Ug 1,1

Krídlo s mikroventiláciou áno

Standardná farba biela a farby pod¾a výberu

  *  pod¾a typu dvojskla a dištanèného rámika
** pod¾a typu trojskla a dištanèného rámika

Profi lový systém
REHAU® systém EURO DESIGN 70®  
Uf=1,3 W/(m2.K). Päťkomorový profi l 
s dvomi dorazovými tesneniami sivej 
farby pri bielych a èiernej farby pri 
farebných oknách. Tvary krídla: oblé, 
hranaté a skosené.  

Funkènosť a dizajn
Dizajn okna prispôsobený európským 
štandardom. Možnosť pevného za-
sklenia, otváravé, sklopné, otváravo-
sklopné a sklopno-posuvné. V ponuke 
je viac tvarov krídel, ktoré štýlovo 
zdôraznia atmosféru vášho bývania.

Farby a povrchová úprava
Štandardné okno vyrábané s povrchom 
hladkým bielym - RAL podobná 9016, 
jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri 
tabu¾ku aktuálnych farieb) alebo s AL 
klipmi vo farbe RAL pod¾a výberu.

Zasklenie a výplne
Štandardné vyhotovenie s izolaèným 
dvojsklom CLIMAPLUS® Ultra N 4-16-
4 Ug=1,1 W/(m2.K), možnosť Ug=1,0 
W/(m2.K) alebo s izolaèným trojsklom 
CLIMATOP® Ultra N 4-12-4-12-4  Ug=0,7 
W/(m2.K), možnosť Ug=0,6 W/(m2.K) s 
AL alebo teplým rámikom.

Zasklievacie lišty
Tvary líšt pod¾a tvaru krídla: oblé, 
hranaté a skosené.

Kovanie
Celoobvodové kovanie GU® UNI-JET 
povrchová úprava titán zinok znaè-
kový výrobok, nastavite¾ný rohový 
a nožnicový pánt, nastavite¾né 
hríbikové uzatváracie body. V štan-
dardnej výbave OS okna sú dva 
bezpeènostné uzatváracie body, troj-
polohové štrbinové vetranie a poistka 
proti chybnej manipulácií. Okenná 
k¾uèka farba pod¾a požiadavky a kryt-
ky kovania biele, hnedé, strieborné 
a zlaté.

Starostlivosť a údržba
Poskytujeme 2-roènú záruku pri 
dodávke bez montáže a 5-roènú 
záruku pri dodávke s montážou. 
Podmienkou záruky je pravidelná 
údržba pod¾a návodu na použitie.


