
Ką būtina žinoti apie „EliteClass“ modelį?
Šio modelio plastikiniai langai iš kitų “pasyvių” plastikinių langų išsikiria plačiausiais rėmais, modernia jų forma ir aukš-
čiausiu energiniu efektyvumu. 
Spalvotos “Nature Line” dangos tobulai imituoja medieną, todėl sukelia tikro natūralumo pojūtį. Šių spalvų „EliteClass” 
langai ir durys atrodo šiuolaikiškai, prabangiai ir jaukiai.

„EliteClass“ plastikiniai langai pasižymi ne tik pačiomis geriausiomis techninėmis savybėmis, bet ir suapvalintomis rėmų 
formomis. „EliteClass” išskirtinumas – auksčiausio energinio efektyvumo bei geriausių izoliacinių savybių suderinimas, kar-
tu išlaikant šiuolaikišką dizainą. Net ir esant masyviems  gaminių rėmams, išlaikomas  patogus  langų  ir durų naudojimas. 

Kokie gaminiai gali būti gaminami iš „EliteClass“ modelio? 
 

Langai;
Balkono durys;
Stumdomos durys.

„EliteClass“ modelio techniniai parametrai

Standartinė komplektacija Papildomai galite rinktis

Spalva
Rėmų forma
Stiklajuostės
Tarpinės

Profilis

Profilio plotis
Kamerų skaičius 
staktoje-varčioje
Armatūra

Įstiklinimas

Sandarinimas

Apkaustai

Vėdinimas

Apsaugos

Rankenos

Papildomi priedai

Balta, spalvota iš vienos pusės arba abiejų pusių. Galimos „STANDARD”, „Nature Line“ ir „Special“ spalvos. 

Aprašymas

Figūrinė suapvalintos formos

-

Figūrinės užapvalintos formos
Baltos spalvos languose pilkos tarpinės

Brugmann bluEvolution MD

92 mm (rėmas), 103 mm (varčia)

6-6

Cinkuoto plieno
3 stiklų paketas (52 mm pločio);
Turi du selektyvinius stiklus;
Užpildytas argono dujomis;
Su plastikiniu rėmeliu stiklo paketo viduje.

Trigubas sandarinimas padidinto storio tarpinėmis, 
slopinančiomis triukšmą.

Varčios sukėlimo įtaisas “Roll-Royce”;
Apatinio kampo priešišsilaužiminė apsauga (rankenos 
pusėje)
Apkaustai apsaugoti sidabro spalvos antikorozine 
danga “TitanSilber”;
Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis 
sklandų ir švelnų lango atidarymą;
Su baltos arba rudos spalvos lankstų gaubteliais.

Priešįsilaužiminius apkaustus su varčios sukėlimo įtaisu “Roll-
Royce”;
Įvairios paskirties furnitūros priedus (atidarymo ribotuvus, 
rankenos atidarymo apribojimą, laipsninę mikroventiliaciją);
Kitų tipų ir spalvų gaubtelius; 

Mikroventiliacinis priedas

-
Priešįsilaužiminės aliumininės rankenos “Secustic New 
York”, baltos arba rudos spalvos.

Tinkleliai nuo vabzdžių, vidaus ir išorės palangės ir kiti priedai.

-

Spalvotuose languose juodos tarpinės
-

-

-

-

Padidinto saugumo Siegenia-AUBI “Favorit 

Atverstų ir atidarytų lango varčių klaidingo rankenų 
pasukimo blokavimas

-

Kitus tristiklius stiklo paketus su raštuotais, tonuotais, šviesą 
atspindinčiais arba matiniais stiklais;
Dekoratyvinius skaidymus stiklo paketų viduje arba išorėje.

Balkono durų išorines rankenėles ir spragtukus, saugias ran-
kenas, rakinamas rankenas, spalvotas rankenas, dangtelius, 
rankenų priedus vaikų saugumui.

Ventiliacijos priedus – horizontalias orlaides, frezuojamas į 
lango rėmus, laipsninę mikroventiliaciją.

Šilumos taupymas
Triukšmo slopinimas
Padidintas saugumas

Estetiškos užapvalintos 
formos

Didelis sandarumas vėjui ir 
krituliams

su 3-jų stiklų 
paketu

0.8 A+

0.7 A++

Energinio efektyvumo klasių lentelėEnerginio efektyvumo klasių lentelė


