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Specifikace:

Profil 6-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním
Zpevnění rámu a křídla, pozinkovaná ocel od 1,0 do 2,0 mm
Počet komor v rámu 6
Počet komor v křídle 6
Dorazové těsnění 2x EPDM (kaučuk)
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo) U

f = 1,1 W/m2K
Stavební hloubka rámu 80 mm
Max. šířka zasklení 36 mm
Min. šířka zasklení 24 mm
Hodnota U okna 1200x1500

Parametry 
paketu

U
g = 0,4 W/m2K

Parametry 
okna

Uw = 0,71 W/m2K
Ug = 0,7 W/m2K Uw = 0,92 W/m2K
Ug = 1,1 W/m2K Uw = 1,19 W/m2K

Konstrukční příčle 80 mm
Kování SIEGENIA Titan DFO
Polohy okna uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace
Barevné verze oken barvy laminátu v souladu s paletami Renolit, Hornschuch, Cova, LG
Zvuková izolace (plocha okna max. 2,7 m2 sklo 4/16/4) – R = 36 dB (podle EN 14351-1+A1)
Propustnost vzduchu třída 4 (podle EN 12207)
Odolnost proti vodě třída 5A (podle EN 12208)

Odolnost proti zatížení větrem
okno nebo balkónové dveře jednokřídlové: – třída C4 (podle EN 12210); okno nebo dveře dvou-, tří-, čtyř-křídlové: – třída C1, třída B2

(podle EN 12210) vícedílné okno, Max 8 křídel: - třída C5 (podle EN 12210): vícedílné křídlo; – třída C1, třída B2 (podle EN 12210), posuvné okno: - třída C2, 
třída B3 (podle EN 12210)

 � Moderní 6 - komorový profil se stavební 
hloubkou 80 mm zajišťuje dokonalou 
tepelnou a zvukovou izolaci.

 � Pevný profil se zvýšenou tuhostí posky-
tuje větší svobodu při navrhování kon-
strukcí oken v systému OVLO CLASSIC.

 � Dvoustupňový systém těsnění, který 
zajišťuje optimální těsnost chránící před 
větrem a deštěm.

 � Bezolovnaté profily z PVC nejvyšší kva-
lity jsou nenáročné z hlediska údržby a 
jsou odolné proti nečistotám

 � Prvotřídní kování zajišťuje pohodlnou 
obsluhu a vysoký standard bezpečnosti.

 � Okna OVLO CLASSIC jsou k dispozici 
v klasickém bílem provedení a v široké 
paletě povrchů imitujících dřevo.

 � Okno OVLO CLASSIC může být 
vybaveno dodatečným balíčkem „high 
standard“ (HS):
 - zasklení s teplým distančním rámeč-

kem z plastu
 - pojistka proti chybné poloze kliky, 

nebo několika stupňové sklápění
 - šedé nebo černé těsnění
 - vyplnění dolní drážky rámu

Konstrukce oken systému OVLO CLASSIC vychází z konstrukce okenního systému 
OVLO a vyznačuje se atraktivními parametry. Okno OVLO CLASSIC má jednoduché 
křídlo s jemnými liniemi, díky kterým získává atraktivní vzhled.



OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE PVC JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

Skupina 1

Skupina 2

zlatý dub
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ořech mahagon tmavý dub

antracit

bílá krémová tmavě červená světle modrá tmavě modrá

winchester višeň

čokoládově hnědá světle šedá

tmavě zelená křemen oregon


