
Šilumos taupymas
Triukšmo slopinimas
Padidintas saugumas
Masyvios langų formos

„PerfectClass“ plastikiniai langai yra skirti klientams, kuriems svarbu ypatingas energijos taupymas. Šių langų 
išskirtinumas – “pasyviems” namams sukurtas lakoniško dizaino ir energijos taupymo derinys. Taip pat, „PerfectClass“ 
plastikiniai langai turi įrengtą trečiąją tarpinę (tarp lango varčios ir staktos), kuri skirta sandarumui užtikrinti.   

Kokie gaminiai gali būti gaminami iš „PerfectClass“ modelio? 
Langai;
Balkono durys;
Stumdomos durys.

Ką būtina žinoti apie „PerfectClass“ modelį?
Energija nuolat brangsta, todėl investavimas į efektyviausias jos taupymo priemones yra vis prasmingesnis. Efektyvi 
priemonė energijai naudoti yra „PerfectClass“ plastikiniai langai;  
Šio modelio plastikiniai langai iš visų kitų išsiskiria spindinčiu rėmų baltumu.

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

Aprašymas

Lygiabriaunė

-

Figūrinė užapvalintos formos
Baltos spalvos languose pilkos tarpinės

Brugmann bluEvolution 92

92 mm

6-6

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

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

Trigubas sandarinimas padidinto storio tarpinėmis, 
slopinančiomis triukšmą

Apsaugoti sidabro spalvos antikorozine danga “Titan-
Silber”;
Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis 
sklandų ir švelnų lango atidarymą;
Su baltos arba rudos spalvos lankstų gaubteliais.

Padidinto saugumo arba 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

-

Baltos arba rudos spalvos, aliumininės.

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

-

Spalvotuose languose juodos tarpinės
-

-

-

-

Siegenia-AUBI “Favorit SI-line”:

Aliumininė balkono durų slenksčio apsauga;
Atverstų ir atidarytų lango varčių klaidingo rankenų pasukimo 
blokavimas.

-

Balkono durų išorines rankenėles ir spragtukus, saugias rank-
enas, rakinamas rankenas, spalvotas rankenas, dangtelius, 
rankenų priedus vaikų saugumui

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

su 3-jų stiklų 
paketu

0.8 A+

0.7 A++

Energinio efektyvumo klasių lentelėEnerginio efektyvumo klasių lentelė


