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Inoutic Elite I 71.5
Inoutic Elite to 30 lat doświadczeń w doskonaleniu profili

008

025

026

110

144

154

okiennych i 30 lat testowania konkretnych rozwiązań
w niezliczonej liczbie budynków w różnych warunkach
klimatycznych. Użytkownicy okien Elite cenią je za ich

008 /Ciemny Brąz
025 /Ciemny Dąb
026 /Mahoń
110 /Złoty Dąb
144 /Macore
154 /Orzech

nieprzemijającą estetykę – smukłe linie, zdecydowany kształt,
idealne proporcje. Doskonałe parametry izolacyjności cieplnej
i akustycznej okien Elite są po prostu normą.

01. Możliwość użycia pakietów szybowych o grubości od 8 do 47 mm,
dla bardzo grubych szyb termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych.

02. Dwustopkowa listwa przyszybowa poprawiająca ochronę przed

C

włamaniem.

M

Y

03. Dwie uszczelki przylgowe zapewniające optymalną termoizolację.
CM

MY

04. Sztywne, dokładnie pasujące wzmocnienia zapewniające stabilną

CY

konstrukcję okien.

CMY

01

05. Budowa 5-komorowa zapewniająca świetną termoizolację.

K

02

09

06. Głębokość zabudowy 71 mm zapewniająca optymalną termoizolację,
04

pozwalająca na obniżenie kosztów zużycia energii.

05

07. Umiejscowienie otworów odwadniających i wentylacyjnych w komorach
zewnętrznych eliminujące możliwość dostania się wilgoci do komory głównej
(brak korozji wzmocnień).

08
07
03

08. Oś wrębu okuciowego położona w odległości 13 mm od powierzchni ramy

04

zapewniająca lepszą ochronę przed włamaniem.

09. Skosy 45° zapewniające spływanie wody oraz nadające oknom klasyczny

06

wygląd.

Inoutic tworzy w domu prawdziwie komfortową atmosferę
dla pracy i odpoczynku. Spełnia najsurowsze wymagania
dotyczące izolacyjności termicznej oraz doskonale oddziela
przestrzeń mieszkalną od zewnętrznej, zapewniając ciszę
i spokój.

Inoutic to nie tylko doskonałość techniczna, ale również
estetyczna. Bogata oferta kolorów, nowoczesny kształt
oraz możliwość wyboru listwy przyszybowej od klasycznej
do nowoczesnej sprawiają, że okna Inoutic komponują się
z każdym stylem architektonicznym.

Okna Inoutic zapewniają poczucie bezpieczeństwa.
Zbudowane są z twardego PVC o grubych ściankach
oraz posiadają możliwość zastosowania okuć i szyb
antywłamaniowych. To sprawia, że stanowią trudną
do pokonania barierę.

Profile Inoutic zbudowane z twardego PVC w całości
podlegają procesowi recyklingu. Dzięki temu są przyjazne
dla środowiska naturalnego.
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