
Parametry techniczne:

Profi l profi l 4-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydło, stal ocynkowana od 1.0 do 2 mm
Liczba komór w ramie 4
Liczba komór w skrzydle 4
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Współczynnik przenikania ciepła rama & skrzydło U

f = 1,0 W/m2K
Głębokość zabudowy ramy 80 mm
Max. szerokość przeszklenia 48 mm
Min. szerokość przeszklenia 24 mm
Wartość U okna 1200x1500

parametry 
pakietu

Ug = 0,3 W/m2K
parametry 
okna

Uw = 0,62 W/m2K
Ug = 0,5 W/m2K Uw = 0,76 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K

Szpros konstrukcyjny
Okucie
Pozycja okna
Wersje kolorystyczne okien
Izolacja akustyczna
Przepuszczalność powietrza
Wodoszczelność

Odporność na obciążenie wiatrem

Uw = 1,16 W/m2K

93 mm
SIEGENIA Titan DFO

zamknięte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
kolory laminatu zgodnie z paletą Renolit, Hornschuch, Cova, LG

(powierzchnia okna Max 2,7 m2 szkło 4/18/4/18/4) – R =34dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
klasa 4 (zgodnie z EN 12207)

klasa 5A (zgodnie z EN 12208)
okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydłowe: – klasa C4 (zgodnie z EN 12210); okno lub drzwi dwuskrzydłowe: – klasa C1, klasa B2 (zgodnie z EN 12210), 

okno lub drzwi dwu-, trzy-, czteroskrzydłowe – klasa C5 (zgodnie z EN 12210); okno wieloczęściowe: maksymalnie 8 skrzydeł: – klasa C1, klasa A2 
(zgodnie z EN 12210), okno przesuwne: – klasa C1, klasa B2 (zgodnie z EN 12210)

� System okien ENCORE wykonany jest
z najwyższej jakości bezołowiowych
profi li PVC o głębokości zabudowy
80 mm.

� Inteligentny system wielokomorowych
profi li wypełniony jest częściowo wkła-
dami docieplającymi w celu zapewnie-
nia jeszcze lepszej termoizolacji.

� Dzięki wspaniałym parametrom termo-
izolacyjnym okno ENCORE nadaje się
także idealnie do zastosowania
w budownictwie pasywnym.

� Okno ENCORE jest dostępne
w klasycznej bieli oraz szerokiej gamie
oklein drewnopodobnych.

� Okno ENCORE można wyposażyć
w dodatkowy pakiet „high standard“
(HS):
- pakiet szybowy z ciepłą ramką

tworzywową
- blokada błędnego położenia klamki

lub stopniowany uchył
- szare lub czarne uszczelki

Okno PVC ENCORE

Nowatorski system ENCORE z wkładami docieplającymi posiada perfekcyjne 
właściwości termoizolacyjne. Okna w systemie ENCORE dedykowane są w szczegól-
ności do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

1

E-mail: swisschamber@swisschamber.pl
tel. 22/ 322 76 25
www.swisschamber.plopracowanie: www.ptasia30.pl

Księga znaku
SWISSSTANDARDS.PL

00
SPIS 
TREŚCI

01
FILOZOFIA 
ZNAKU

03
FORMA
I BUDOWA 
ZNAKU

06
POLE
OCHRONNE
ZNAKU

08
KOLORY-
STYKA

07
OCHRONA 
ZNAKU

05
KOLRY-
STYKA
TŁA

04
SKALO-
WANIE
ZNAKU

09
ZASTO-
SOWANIE 
ZNAKU

02
ZNAK POD-
STAWOWY




