Ett modernt Iglo Light system kännetecknas av snygg design med smal karm
och båge. Detta möjliggör betydligt större ljusinsläpp och gör systemet till
en perfekt lösning för gamla byggnader med höga och smala fönster. Iglo
Light kontruktion är utarbetad av Drutex egna forskningslaboratorium och
utmärker sig med perfekt stadga och varaktighet. Systemet är perfekt för
de som uppskattar smakfull design och hög grad av täthet.

Egenskaper:
Profil
Egenutvecklad 5-kammars profil i A-klassen tillverkas endast av råmaterial.
Profilens djup är 70mm, och flyttbar mittstolpe med symmetriskt placerat
aluminium handtag är 32% smalare (karm och båge – 108 mm, bredd på
flyttbar mittstolpe – 112 mm).

Glas
Maximal tjocklek på glaspaket är 36 mm. Standard 2-glaspaket har
Ug=1,0 W/(m²K) enligt PN-EN674 (Ug=1,1 W/(m2K) enligt PN-EN673). Det
finns möjlighet att tillämpa glaspaket med Ug=0,7 W/(m²K).

Beslag
Som standard leveraras Maco Multi Matic KS beslag med Silber-Look
beläggning, utrustade med två inbrottssäkra pluggar och lyftmekanism
med spärr för felaktigt handtagsläge. Det är även möjligt att dölja beslag.
Profilen kan också utrustas med Twin-Fit beslag, som mögliggör dubbel
vädringsfunktion genom att bara förflytta handtag en gång.

Tätningar
Fönstret är utrustat med ett dubbelt tätningssystem: en yttre tätning
och en inre tätning gjord av EPDM. Tätningar är tillgängliga i svart, grå
och grafitgrå.

Färger
Fönster är tillgängliga i 43 olika färger av Renolit fanér.
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Iglo Light – mycket ljus i modern design!

Det är detaljerna som räknas...

Design

NYHET!

Iglo light system med 5-kammars profil i A-klass tilverkas
endast av råmaterial. Det kännetecknas av avrundad form
och harmoniskt utseende.

Elegant design uttr yckes genom smal karm- och
bågeprofil samt avrundade glaslister, anpassade till
fönstrets form.

Fönster utrustas med ett aluminium handtag som placeras
på den smala 112 mm mittposten. Det ger möjlighet att
tillverka fönster med större glasytor i jämförelse med
traditionella Drutex modeller. Iglo Light släpper därför in
mer dagsljus i huset.

Energisparande
Den egendesignade A-klassade profilen av hög kvalitet,
EPDM tätningar, lågemissionsglas och förzinkade
distansramar i stål eller alternativt innovativa Swisspacer
Ultimate distansramar sparar upp till 12% energi*.

Innovation och funktionalitet

Moderna twin-fit beslag möjliggör dubbel vädringsfunktion
genom att bara förflytta handtag en gång. Detta bidrar till
bekvämmare användning och fönstrets funktionalitet.

En stor kammare med egenutvecklad förstärkning
garanterar enastående stabilitet och statik av fönster.

En stor kammare med egenutvecklad förstärkning garanterar
enastående stabilitet och statik av fönster.

Avancerad teknologi

Möjlighet at t montera smarta f järrst yrda system
(fjärrkontroller, surfplattor, mobila enheter), vilka bidrar till
funktionalitet och säker användning av fönstren och kan
dessutom kombineras med larmsystem.

Det som skiljer IGLO LIGHT fönster från traditionella
lösningar är en smal flyttbar mittstolpe med symmetriskt
placerade handtag. Prof ilen är 32% smalare än
i traditionella system.

Ett rikt skala av 43 Renolit faner garanterar anpassning av
fönsters färg till varje interiör och fasad.

Säkerhet
Tack vare högk valitativa profilen, dess optimala
konstruktion och moderna beslag är det möjligt att
montera handtag centralt på en flyttbar mittpost.

Tillgängliga färger av Renolit faner:

* Enligt saint gobains tester.

Elegant handtag i aluminium
betonar fönstrets unika karaktär.

Högkvalitativt Maco Multi Matic
KS beslag levereras som standard
med två inbrottsäkra pluggar.

Smala profiler med smal mittstolpe är utrustade med dubbeltätning, vilket är en nyhet
på marknaden vid sådana lösningar.
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01. Vit |
02. Krämfärgad |
03. Betong grå
|
04. Basaltgrå Slät
|
05. Kvartsitgrå | 06. Kvartsitgrå Slät
|
07. Light Black
12. Ljusgrå |
13. Pyrit
|
14. Svartgrå Slät
08. Mörkgrön
|
09. Basaltgrå
|
10. Medelbrun |
11. Chokladbrun
|
16. Silver V
|
17. Iron Glimmer Slät
|
18 . Silver D
|
19. Crown Platinum |
20. Cardinal Platinum
15. Skiffergrå Slät |
21. Antracit | 22. Mörkröd |
23. Antracit Slät |
24 . Palisander | 25. Borstad aluminium |
26. Blå diamant
|
27. Mossgrön
|
30. Grå |
31. Sheffield Oak Light
|
32. Winchester |
33. Shogun |
34. Nöt | 35. Oregon
28. Stalblå
|
29. Ljusgrön
41. Gyllene ek | 42. Naturlig ek |
43. Bergs furu
36. Mahogny | 37. Macore | 38. Speciell ek | 39. Douglasgran | 40. Mörk ek |

