T-Passive Slim - kolor: dąb bielony
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Niskie złożenie ramy i skrzydła
oraz wąski słupek ruchomy
z centralnie umieszczoną
klamką, zapewniają większą
powierzchnię szyb, a tym
samym większą ilość światła
dziennego w pomieszczeniu.
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T-Passive Slim
- kolor: woodec dąb miodowy
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Niewidoczne zgrzewy
i smukłe, zaokrąglone
kształty profili są symbolem
ponadczasowego designu.
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T-Passive Slim - smukłe okna,
które wypełnią dom światłem
Otwórz się na światło dzienne z oknami T- Passive Slim. Dzięki smukłej budowie i niskiemu złożeniu ramy
i skrzydła okno T- Passive Slim wpuści do Twojego domu do 27 % więcej światła! Dodatkowa ilość światła
w pomieszczeniu sprzyja ograniczeniu zużycia energii, co przekłada się na niższe rachunki i wpływa
pozytywnie na środowisko naturalne.

Titanium Technology - okna trwalsze niż inne
Profile okien T-Passive Slim produkowane są w nowoczesnej technologii Titanium Technology, w której
wykorzystujemy pełnowartościowe PVC z domieszką tlenku tytanu. Dzięki zastosowaniu tej technologii okna
T-Passive Slim charakteryzują się dużą sztywnością, wysoką odpornością na odbarwienia oraz na szkodliwe
działanie promieni słonecznych.

Opatentowany system trzeciej uszczelki
z klipsem doszczelniającym okno
Okna Budvar jako jedyne na rynku posiadają dwuskładnikowy, autorski system MD, na który składa się trzecia
uszczelka oraz specjalny klips montowany w ramie. Rozwiązanie to znacząco wzmacnia termikę, akustykę,
a nawet bezpieczeństwo okna- klips zapewnia dodatkową ochronę antywłamaniową, uniemożliwiając
przesunięcie okucia od strony zewnętrznej. Co ważne, decyzje o montażu trzeciej uszczelki z dedykowanym
klipsem możesz podjąć w dowolnym momencie użytkowania okna, bez konieczności jego demontażu.
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T-Passive Slim - kolor: czarny gładki, klamka centralna Standard kolor: srebrny F1

Ekologia
Okna T-Passive Slim posiadają certyfikaty potwierdzające, iż nie zawierają w swoim składzie domieszek
ołowiu, kadmu ani związków innych metali ciężkich. Wybierając nasze okna możesz mieć pewność,
że przyczyniasz się do tego by otaczający nas świat nie był zatruwany przez te szkodliwe substancje.

Autorski design
21 kolorów do wyboru

od klasycznej bieli po najmodniejsze kolory ziemi - zarówno dwustronne jak i jednostronne

minimalistyczna budowa

smukła rama okienna o klasycznie zaokrąglonym kształcie

profil barwiony w masie

kolor wnętrza okna w obustronnym kolorze, widoczny po jego
otwarciu dopasowany jest do koloru okleiny:
biały, karmelowy, brązowy, antracytowy

7 komór
głębokość ramy 70 mm

Zaprojektuj swoje okno
wyposażenie okna standardowego
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Zadbaj o odpowiednią termikę

Uw

Uw

Uw

0,98

1,3
W/m2K

0,78
W/m2K

W/m2K

Standard

Standard +

Superciepła

LICZBA SZYB

3

3

2

LICZBA USZCZELEK

2

2

3

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA SZYB (Ug)

1,1
4/16Ar/4

W/m2K

0,7
4/12Ar/4/12Ar/4

W/m2K

0,6

W/m2K

4/Ar/4/Ar/4 z ciepłą ramką międzyszybową

*Wartość Uw (współczynnik przenikania ciepła dla okna) uzyskana wg normy DIN EN ISO 10077-2 dla okna referencyjnego,
jednoskrzydłowego o wymiarach: 1230 mm x 1480 mm.
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Zdecyduj o stopniu bezpieczeństwa

Okucia standardowe

Okucia w typie RC1

Okucia w typie RC2

1 zaczep antywyważeniowy

minimum 4 zaczepy
antywyważeniowe

minimum 8 zaczepów
antywyważeniowych

zabezpieczenie przed
rozwierceniem klamki

zabezpieczenie przed
rozwierceniem klamki

klamka standardowa

klamka z kluczykiem

klamka z kluczykiem

standardowa szyba niskoemisyjna

szyba antywłamaniowa

szyba antywłamaniowa

Okna z okuciem standardowym i okuciem w typie RC1 dostępne są również w rozszerzonej
opcji okucia Security, w której wszystkie zaczepy standardowe (obwodowe) zastępowane
są zaczepami antywyważeniowymi, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo stolarki.
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Znajdź swój kolor
GRUPA I

polska sosna
G4301-G7
Nowość

czarny gładki
F4466062

orzech
UK103-Z8

antracyt
gładki
KDB74-F7

złoty dąb
UK101-Z8

antracyt
struktura
KDB74-Z8

biała okleina
WAQ50-Z6

dąb norman
A1002-Z3

daglezja
G0502-Z8

czekolada
NDS62-Z8

biel kremowa
YEM69-Z8

woodec
dąb toffi
F4703004

czarny dąb
F4709026

Nowość

dąb bielony
F4563081

woodec
dąb miodowy
F4703001

biały

GRUPA II

szary srebrny
KACV8-Z8

sosna vintage
B2303-G7

GRUPA III

bazalt
gwieździsty
DB703

dąb brązowy
UQ901-Z8

sapeli
UR602-Z8
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Wybierz klamkę
srebrny f1

złoty f4

stalowy f9

stalowy f9

stalowy f9

czarny

czarny matowy

czarny matowy

klamka HOPPE Hamburg SecuForte ®

złoty f4

klamka HOPPE Toulon Secustik ®

Dopasuj odpowiednią szybę

niskoemisyjna
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srebrny f1

biały

złoty f4

klamka Standard

5

biały

czarny matowy

srebrny f1

złoty f4

srebrny f1

biały

przeciwsłoneczna

laminowana
/antywłamaniowa

dźwiękochłonna

z ornamentem

ze szprosem

Dobierz dodatkowe akcesoria

nawiewniki

rolety

parapety
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T-Passive Slim - kolor: biała okleina, klamka centralna Hoppe Atlanta Secustik ® kolor: srebrny F1
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Pamiętaj o prawidłowym montażu
Drogi Kliencie, jeśli chcesz aby nasze okna służyły Ci przez długie lata zachowując swoje parametry
techniczne i zapewniając Ci bezpieczeństwo, zadbaj o ich prawidłowy montaż. Rozwiązaniem, które zapewni
Ci najwyższe parametry izolacyjne jest tzw. ciepły montaż.
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Poznaj nasze pozostałe produkty

T-Energy

T-Passive Classic

T-Passive Plus

T-Passive Forte In/Out

T-Comfort

6 komór
głębokość ramy 88 mm

7 komór
głębokość ramy 70 mm

8 komór
głębokość ramy 70 mm

5 komór
głębokość ramy 70 mm

6 komór
głębokość ramy 70 mm

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość
wprowadzania
zmian
technicznych.
Nie
przejmujemy
odpowiedzialności
za
błędy
w
druku
ani
pomyłki.
W
stosunku
do
niniejszego
materiału
zastrzegamy sobie prawa autorskie. Kopiowanie zarówno całości jak i części zabronione bez pisemnej zgody.

Zajrzyj do naszego okiennego poradnika na

www.budvar.pl/porady

oraz na nasze kanały social media.

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola
tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: okna@budvar.pl
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