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Doskonałe parametry cieplne

Linia PCV

PREMIUM
PRESTIGE



LINIA
PREMIUM
PRESTIGE

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

mikrowentylacja 
w skrzydle UR

linia z uszczelnieniem 
zewnetrznym (2 uszczelki)

wzmocnienie: 
kształtowniki stalowe

szara uszczelka
(w oknie w kolorze białym)

dostępne w licznych 
wariantach kolorystycznych

Proste i nowoczesne formy – to założenia stylistyczne linii Premium Presti-
ge. Okna z tej serii pozwalają na stworzenie eleganckiego, wygodnego 
i dobrze rozświetlonego wnętrza. Interesujący design to nie jedyny powód, 
dla którego okna Premium Prestige prezentują się tak dobrze. Miłośników 
perfekcyjnych rozwiązań estetycznych ucieszy również ukryta strona zawia-
sowa Roto NT Designo. Dzięki temu rozwiązaniu zawiasy są schowane i nie 
wymagają zakładania osłonek, a domownicy mogą na co dzień cieszyć oczy 
nieskazitelnym wyglądem okien.

szyba 4T/18/4/18/4T Ug 
= 0,5 W/m2 K (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



Parametry cieplne idealnie pasują do budownictwa energooszczednego.

Uw okna referencyjnego 1230 x 1480 mm Rama: 170002  Skrzydło: 170020
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DOSKONAŁE PARAMETRY CIEPLNE
& DOCENIANA ESTETYKA
Linia Premium Prestige została stworzona na potrzeby budownictwa ener-
gooszczędnego. Odznacza się doskonałymi parametrami cieplnymi i tech-
nicznymi. Taka charakterystyka w połączeniu z interesującym designem 
sprawia, że okna te są doskonałym wyborem dla właścicieli domów. Seria 
Premium Prestige umożliwia zaaranżowanie komfortowej i pięknej prze-
strzeni dla całej rodziny. To okna, którym można zaufać.



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.
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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


