PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

HESTA SMART
- Ten najlepší komfort pre život -

Pre tých, ktorí oceňujú maximálne pohodlie, ponúka systém Hesta Smart optimálne riešenie
pre štýlové a komfortné bývanie. Atraktívny vysokokvalitný profil je nie len vizuálne dokonalý, ale
ponúka aj príjemnú atmosféru po celý rok, a to aj so zníženými nákladmi na energiu. Pokročilá
technológia okien zabezpečuje vysokú kvalitu, bezpečnosť, tepelnú a zvukovú izoláciu, Taktiež
stanovuje nové štandardy trvanlivosti a odolnosti. Údržba je jednoduchá. V skutočnosti ponúka
všetko, čo potrebujete, aby ste sa cítili doma pohodlne.

HESTA SMART
Plastové okná a dvere

TEPELNÁ IZOLÁCIA
Prestup tepla jednokrídlovým

0,74 - 1,3 W/m2K

oknom (UW)
Prestup tepla jednokrídlovými

0,74 - 1,3 W/m2K

balkónovými dverami (UW)
Prestup tepla dvojkrídlovými
oknami a balkónovými dverami (UW)
Prestup tepla dverami (UD)

0,79 - 1,4 W/m2K

PREČO VYBRAŤ HESTA SMART?

0,84 - 1,4 W/m2K

99 Vysoká kvalita a štandard

5-komorový

Profilový systém

2

Celoobvodové tesnenia

99 Výborné izolačné vlastnosti okna dostupné pre každého
99 5 - komorový systém a 2 celoobvodové tesnenia
99 Profil s veľkorysou hĺbkou umožňuje zasklenie trojsklom

STAVEBNÉ ROZMERY

99 Brilantná biela s vysokým leskom
76 mm

Stavebná hĺbka systému

107 - 212 mm

Pohľadová šírka rámu

48 mm

Max. šírka sklenenej výplne

SMART DIZAJN
Farby jadra (biela, karamel, hnedá)

BEZPEČNOSŤ A KOMFORT

Dekory

Kovanie okien

Maco Multi-Matic

Kovanie dverí

Maco / G-U

Bezpečnostná trieda
Zvuková izolácia okna
Priepustnosť vzduchu oknami a
balkónovými dverami
Priepustnosť vzduchu dverami
Odolnosť okien a balkónových
dverí voči vode a dažďu
Odolnosť dvojkrídlových okien a
balkónových dverí voči vode a dažďu
Odolnosť dverí voči vode a dažďu
Odolnosť okien a balkónových
dverí voči záťaži vetrom
Odolnosť dverí voči záťaži vetrom

RC2
do 45 dB
Trieda 4
Trieda 2
Trieda E1050

Trieda 750
Trieda 4A
Trieda C5
Trieda C2
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