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Okna Dakea Better Safe PVC jsou odolná vůčI vlhkosti, nečistotám a velmi snadno se udržují.

Skvěle se osvědčí ve všech obytných prostorech a také v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou kuchyně a koupelny. Navíc okna Dakea
Better Safe PVC jsou energeticky úsporné a bezpečné pro obyvatele. Vodotěsná okna

Dakea Better Safe PVC jsou výbornou volbou pro kuchyně a koupelny, kde se hromadí nečistoty a vlhkost hraje důležitou roli. Jejich moderní
vzhled se výborně hodí do každé místnosti, kde vyžadujete bezúdržbová okna, jež lze snadno čistit.

V oknech Dakea Better Safe PVC bylo použito nové zasklení. Díky nové technologii Thermostat je v zimě teplo zadrženo v místnosti, což
zajišťuje vynikající součinitel prostupu tepla - Uw 1,3 W/m2K. Energeticky úsporného řešení bylo dosaženo pomocí dodatečného
nízkoemisního povlaku. Laminované vnitřní sklo chrání proti rozbití skla zevnitř. Ve spojení s tvrzeným vnějším sklem zajišťuje bezpečné
použití.

Okna Dakea Better Safe PVC zaručují mimořádný komfort použití. Jsou vyrobené z hladkých PVC profilů, tudíž jsou odolné, snadno se čistí a
nevyžadují údržbu. Okna jsou vybavena ventilační klapkou, která zajišťuje větrání prostoru a klikou s dvěma polohami fixace, což umožňuje
pohodlné ovládání odvětrávání. Okna Dakea Better Safe PVC se vyznačují vynikajícími energetickými vlastnostmi, zvýšenou pevností a
tvrzeným vnějším sklem, které společně zajišťují světlo a pohodlí vašeho domova.

Okno je vybaveno rukojetí se dvěma přídavnými polohami, jež umožňuje flexibilní a pohodlné větrání. Tento produkt byl navržen a vyroben v
souladu s nejvyššími normami kvality s využitím pokročilých technologií.

Okna Dakea Better Safe PVC se dodávají s montážní Paropropustnou manžetou (RUC) Quick Install, která je bezplatnou součástí balení.
Límec Quick Install urychluje montáž a zlepšuje vodotěsnost konstrukce.

Střešní okna Dakea Better Safe PVC lze namontovat do všech střešních krytin u střech se sklonem 15–90 stupňů. Správná montáž vyžaduje
použití originálního lemování Dakea.

Konstrukce Široký rám, bezolovnaté PVC s vnútorným oceľovým vystužením. Vo vnútorných komorách polystyrénová tepelná izolácia

Větrání 2 pozice ventilační klapky zajišťují pasivní větrání, spárové přivětrávání křídla v zavřené poloze, až 5200 mm2 ekvivalentní plochy,
proudění vzduchu až 35 m3/h (při tlaku 10 Pa).

Parametry skla bezpečnostní sklo - tvrzená vnější tabule a laminovaná vnitřní tabule.

Provozní prvky 2 těsnění: svařované zasouvací těsnění, svařované uzavírací těsnění, středový závěs, zastaví v jakékoli pozici.

V kvalitě oken nepřipouštíme žádné kompromisy, proto na ně poskytujeme 20letou záruku.
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