Odkryj balans między pięknem
surowego metalu a drobiazgową estetyką okna

Prestiż, premium oraz nowoczesny, surowy wygląd to pierwsze
skojarzenia, które przychodzą na myśl o oknach aluminiowych. W
oknie Reveal dodajemy jeszcze design, unikatowe wykończenie
wnętrza, ciepło i… świetną cenę.

Reveal powstało po połączeniu nowoczesnych profili aluminiowych z
najlepszą na rynku szybą ECLAZ. Dzięki wypracowanym przez ekspertów
OknoPlus rozwiązaniom powstało okno, w którym ilość aluminium
sprowadzono do niezbędnego minimum, wprowadzając tym samym
więcej naturalnego światła do wnętrza domu.

SZYBA ECLAZ
Reveal wyposażono w najlepszy dostępny na rynku pakiet

ECLAZ to doskonały balans pomiędzy światłem

trzyszybowy – ECLAZ – źródło światła i dobrego samopoczucia.

naturalnym a oszczędnością energii. Wartość

Zwiększona przezierność tej szyby to więcej naturalnego

przenikania ciepła szyby Ug=0,5 W/m2K, a

światła w pomieszczeniu i dokładniej oddane kolory, co

współczynnik przepuszczalności energii przez

poprawia samopoczucie i pozytywnie wpływa na kreatywność i

okno g=60%. Współczynnik przenikania światła

zdrowie domowników.

ECLAZ osiąga aż 77%.

U K RY T E Z AW I A S Y S E L E C T
Select to okucie uchylno-rozwierane z zawiasami, które są niewidocz-

ANTRACYT
CZARNY
JASNY SZARY

Dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu darmowych zysków

W pakiecie szybowym znajduje się gaz szlachetny

energii słonecznej, przy zachowaniu wysokich parametrów

argon oraz ciepła ramka Swisspacer.

BIAŁY

na swobodny dobór kolorów i faktur okien i kreowanie wnętrz zgod-

termoizolacyjności, ECLAZ zapewnia do 20% poprawy

nie z upodobaniami. Okucia o standardowej konstrukcji ograniczają

wydajności energetycznej w porównaniu do najlepszych okien

tę swobodę ze względu na widoczne osłony zawiasów, dostępne w

obecnie dostępnych na rynku. Zimą innowacyjna szyba

niewielkiej liczbie wzorów. Brak „zewnętrznych” zawiasów to dodat-

gwarantuje optymalny komfort dzięki połączeniu skutecznej
termoizolacji, dostępu do ciepła słonecznego i

TERRA BROWN

ne przy zamkniętym oknie. To bardzo duży walor estetyczny. Pozwala

zminimalizowania efektu zimnej szyby.

kowa wygoda podczas mycia okien oraz zabezpieczania ich przy pracach remontowych.
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