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Charakterystyka techniczna:

Parametry:

www.blyweert.pl

Szeroko  profili okiennych O cie nica 72 mm
Skrzyd o 81 mm

Szeroko  profili drzwiowych O cie nica 72 mm
Skrzyd o 72 mm

Szklenie

EurorowekOkucia

Szeroko  szklenia 14 - 58 mm (drzwi i witryny)
19 - 60 mm (okna)

Warto  termiczna Uw

Przepuszczalno  powietrza

Odporno  na wiatr

Odporno  na wod

Odporno  na w amanie

Certyfikacja

Triton jest systemem do produkcji drzwi, okien i witryn sk adaj cym si  z profili
trzykomorowych, wykonanych z aluminium wysokiej jako ci. Profile charakteryzuj  si
wysok  stabilno ci , a mo liwo  stosowania ró nego rodzaju dodatkowych elementów
izolacyjnych pozwala producentowi dowolnie kszta towa  wspó czynnik Uw przegrody
(warto  Uw = 1,49 W/m²K*) .

Triton oferuje rozwi zanie dla wi kszo ci standardowych zastosowa  drzwi i
okien. atwa produkcja przy pomocy cyfrowych obrabiarek lub wykrojników pozwala
produkowa  gotowe elementy przy ograniczonych kosztach.

Triton umo liwia zastosowanie oku  z Eurorowkiem zarówno do aluminium jak i do PCV.

Okna w systemie Triton wyst puj  w 3 wariantach stylowych: standardowy, planea i linea.

Kompatybilno  Triton innymi systemami (Apollo, Hercules, Hermes) niezwykle
upraszcza prac  producentów stolarki okienno-drzwiowej.

Rysunki techniczne systemu okinnego

Charakterystyka

TRITON Planea TRITON Planea - ulepszony termicznie
ze standardowymi przek adkami i
dodatkowymi elementami

TRITON Standard TRITON Linea

Rysunek techniczny systemu drzwiowego

*Warto  termiczna Uw : 1,49 W/m²K
(okno o wymiarach 1230 x 1480 ze szk em
zespolonym o wsp. 1.0 – 0,05 ciep a ramka)

do 600 Pa (klasa 4 NBN EN 1026)

do 1600 NBN EN 12211

do 2000 Pa (NBN EN 1027)
SKG – WK2. KOMO

UBAtc :
ATG nr A/G 080806

z uszczelkami oszklenia z EPDM

z neutralnym silikonem


