
Jedyne w swojej klasie. 
Okna PVC w systemie 
Encore

Energy-efficient Windows



Nowatorski system ENCORE z wkładkami docieplającymi posiada perfekcyjne 

właściwości termoizolacyjne jako jedyny w swojej klasie. Dzięki temu 

system okienny Encore jest przeznaczony w szczególności do budynków 

energooszczędnych. Jego niezlicowany wygląd można wykorzystać w nowym 

budownictwie jak i przy renowacji. Wiele korzyści - które uzupełniane są przez 

dobry stosunek ceny do jakości.

Jedyne w swojej klasie.
Okna PVC w systemie Encore

Atrakcyjne zalety:

�� Przyjemna atmosfera w mieszkaniu: Specjalne 
komory z dodatkowymi wkładkami termicznymi 
gwarantują najwyższe wartości izolacji termicznej  
i zapewniają przytulną atmosferę.

�� Wygląd: Klasyczny niezlicowany wygląd okien.

�� Długa żywotność: Dzięki odpornemu na warunki 
atmosferyczne tworzywu oraz wysokiej jakości okuciach, 
oknami możesz cieszyć się przez długie lata.

�� Nie wymagające konserwacji i łatwe 
w utrzymaniu czystości: Gładkie powierzchnie są 
przyjemne do czyszczenia i nie wymagają częstej 
konserwacji.

Wydajna termoizolacja

Dzięki dodatkowym wkładom docieplającym 

w profilu czterokomorowym systemu Encore izolacja 

cieplna jest nieprzeciętna a stalowe wzmocnienia 

gwarantują wysoką sztywność całej konstrukcji.



Izolacja cieplna1) Uf do 1,0 W/m²K2)

Uw do 0,76 W/m2K

Izolacja akustyczna3) Wartość Rw 34dB

Odporność na obciążenia wiatrem do klasy do C4 zgodnie z EN 1221

Wodoszczelność do klasy 5A, zgodnie z EN 12208

Przepuszczalność powietrza do klasy 4, zgodnie z EN 12207

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo podstawowe

Design 
Niezlicowane, klasyczne kształty sprawiają, 
że okna posiadają klasyczny ponadczasowy 
wygląd.

Izolacja cieplna 
Oszczędność energetyczna dzięki dodatkowym 
wkładkom termicznym.

Wysoka szczelność 
Dwie obwodowe uszczelki z wysokiej jakości, 
elastycznego materiału EPDM gwarantują nie-
zawodną ochronę przed przeciągami i wilgocią 
mimo upływu lat.

Jeszcze lepsza sztywność i stabilność 
Skręcane z profilami PVC ocynkowane wzmoc-
nienia stalowe spełniają nawet najwyższe wyma-
gania statyczne.
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Przekonujące Wartości Encore

1) okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m) 
2) uzależnione od kombinacji ramy i skrzydła
3) zgodnie z EN 14351/1
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Spółka należąca do Grupa Arbonia


