
OKNA

Ciepło, cisza, piękno 

Linia PCV

PREMIUM
ENERGO



MINIMALISTYCZNA FORMA
&  UNIWERSALNE ZASTOSOWANIA
Premium Energo to najlepsze materiały i najnowsze rozwiązania techniczne, 
które gwarantują izolację cieplną i akustyczną oraz skuteczną ochronę anty-
włamaniową. System spełnia najwyższe wymagania budynków pasywnych. 
To znakomity wybór dla osób szukających okien o wzorowej energooszczęd-
ności. Premium Energo to również niezwykły design. Nowoczesne, proste 
linie, kanciaste kształty i niezlicowana forma znakomicie współgrają ze 
współczesnymi projektami i podkreślają architekturę budynku. Profile 
dostępne są w szerokim wachlarzu barw, co pozwala na stworzenie indywi-
dualnej przestrzeni zgodnej z oczekiwaniami estetycznymi użytkownika. Za 
wyjątkowe walory wizualne okien Premium Energo odpowiada również 
okucie Roto NT Designo, którego cechą charakterystyczną są kryte zawiasy. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu design okna prezentuje się jeszcze lepiej, gdyż 
pozostaje niezakłócony elementami mechanizmu.

Parametry cieplne idealnie pasują do budownictwa pasywnego. 

Uw okna referencyjnego 1230 x 1480 mm Rama: 180005  Skrzydło: 180020
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gwarancja 5 lat

klasyczny kształt
skrzydła i ramy

system 6-komorowy

klasa odporności na 
włamanie RC2 dla profilu

głębokość zabudowy: 8585

system okuć
ROTO NT/DESIGNO
PATIO ALVERSA

mikrowentylacja 
w skrzydle UR

linia z uszczelnieniem 
(3 uszczelki)

wzmocnienie: 
kształtowniki stalowe

szara uszczelka
(w oknie, w kolorze białym)

dostępne w licznych
wariantach kolorystycznych

szyba 4T/18/4/18/4T Ug
= 0,5 W/m2K (do wyboru) 
szkło klasy P2, P4 (jako opcja)
ciepła ramka

Opcje dodatkowe: okucia, stop-
niowanie uchyłu, zatrzask balko-
nowy, hamulec rozwarcia skrzydła
Liczne akcesoria: klamki, szpro-
sy, nawiewniki, parapety, roletki 
materiałowe, progi balkonowe





www.altom-okna.pl

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego i są publikowane dla celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. 
W przypadku sprzedaży konsumenckiej, w rozumieniu Ustawy z dnia 27.07.2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, 
zawarte w katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 
ustawy, jak również nie stanowi opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust 2 Ustawy. Firma 
Altom Fabryka okien Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia 
zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji produktów.

W celu poprawnego dobrania wykończenia oraz zapoznania się z pełna kolorystyką jak 
i elementami wyposażenia należy skorzystać z aktualnego wzornika dostępnego 
w biurze sprzedaży firmy Altom.

Opracowanie graficzne | Salmo Design | www.salmodesign.pl

ALTOM Fabryka Okien Sp. z o.o. 
Producent stolarki PCV i aluminium
ul. Polna 11 A, 87-100 Toruń
 
tel. + 48 56 652 83 06
fax. + 48 56 639 44 96
wyceny@altom-okna.pl

http://www.facebook.com/AltomFabrykaOkien

http://plus.google.com/+AltomFabrykaOkienSpzoo


