SULKO PROFI
Špičková okna z kompozitních materiálů dosahují
nejlepších tepelně izolačních vlastností. Svými
parametry uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.

✓ Nejlepší tepelná izolace na trhu
✓ Špičková životnost díky použitým kompozitním materiálům
✓ Vyhovuje normám pro rok 2020
✓ Perfektní těsnost
✓ Splňuje nejnáročnější certifikaci pro energetické nulové domy
(v řadě PROFI PLUS)

✓ Stavební hloubka 86 mm s 6ti izolačními komorami
✓ Integrovaný výztužný systém
800 155 156
www.sulko.cz

TECHNICKÉ INFORMACE
Nastaveno pro nejlepší skla

Stavební hloubka

SULKO Profi zasklí i široká trojskla s použitím
standardních, designových zasklívacích lišt.

Počet komor

6

Počet těsnění

3-4

Šířka zasklení max

Těsnění i pod sklem
Unikátní dodatečné těsnění pod
sklem zvyšuje tepelně-izolační
vlasnosti okna.

Špičková těsnost
Použití tří (u Profi Plus
dokonce čtyř) vysoce
elastických těsnění
s dlouholetou životností.

53 mm

Tepelná izolace
s dvojsklem 1,1 (Uw)

1,0

Tepelná izolace
s trojsklem 0,7 (Uw)

0,9

Tepelní izolace
s trojsklem 0,5 (Uw)

0,75

Barevné dekory

30
druhů
barev

Stříkané barvy
RAL Resist

ano

Integrovaný výztužný systém

Integrovaná montážní rovina

Unikátní dlouhovlákný kompozit

Integrovaná montážní rovina
je jedinečná výhoda při tzv.
předsazené montáži.

Unikátní systém kompozitových
vláken zajišťuje stabilitu výrobků
a jeho maximální tepelnou izolaci.
Díky jeho užití mají okna nižší
tepelnou roztažnost a vydrží déle
plně funkční.

PROFI LINE

PROFI PLUS

Elegantní rovné křídlo
pro moderní novostavby.

Nejlepší okno na trhu,
čtyřsklo, čtyři těsnění,
integrované moduly.

www.sulko.cz 800 155 156

Integrovaný výztužný systém
je špičkový systém vyztužení
oken bez užití železa. Díky tomu
nevznikají tepelné mosty
a okno má o cca 30 % vyšší
životnost.

Nová dimenze okenních konstrukcí s technologií RAU-FIPRO,
unikátním materiálem na bázi polymerového kompozitu, díky němuž
není nutné okna vyztužovat ocelí. Svou jedinečnou konstrukcí splňuje
statické požadavky, které si běžné materiály pro výrobu okenních
profilů nemohou dovolit. Současně eliminuje veškeré tepelné mosty
v profilu rámu a křídla. Jedná se o šestikomorový systém se stavební
hloubkou 86 mm a pohledovou výškou 115 mm. Okna PROFI Line
jsou již dnes standardním řešením budoucnosti. Rámy oken a dveře
od firmy SULKO se velmi snadno udržují díky vysoce kvalitní a hladké
povrchové úpravě High-Definition-Finishing. Tato technologie zajišťuje
velkou odolnost povrchu plastových profilů proti znečištění a eliminuje
agresivní vlivy okolního prostředí.

SULKO partner:
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86 mm

