NOV

*bílá hlazená

antická bílá

perlová bílá

šedá

* Bílá hlazená: moderní vzhled povrchu se satinováním (hlazením)
   a omezenou náročností na údržbu

Profily se strukturou dřeva

Zlatý dub

Přehled barev hliníkového překrytí

hladké lakované

Classic

Sablé

eloxované

Vzorník barev k nahlédnutí u odborného obchodníka.

Systém oken a dveří TOP 90.
Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.
Art.Nr: 61-0601-00-12 . 02 / 2010

NOV

INKA
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Technické změny vyhrazeny. K odchylkám barev od originálních produktů může dojít při tisku z technických důvodů. Zobrazení a popis produktu v prospektech mají pouze
informativní hodnotu. Eventuální odchylka dodaného produktu od toho z reklamního materiálu nepředstavuje žádný nedostatek.
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Plastová-hliníková okna a dveře Nova-line KAB

Charakteristické hodnoty tepelné izolace

Dobře kombinované osvědčené materiály

Step-line a Step-line KAB
Hodnota izolace rámu Uf 1,1 W/m²K
Hodnota izolace rámu Uf 1,0 W/m²K s dodatečnou
tepelně izolační vložkou v rámu
Ug
[W/m2K]

Uw
[W/m2K]

*Uw
[W/m2K]

Trojsklo S-Valor

0,6

0,85

0,82

Trojsklo S-Valor

0,7

0,92

0,89

Trojsklo S-Valor

0,8

0,99

0,96

Trojsklo S-Valor

0,9

1,1

1,0

Venkovní opláštění rámu hliníkem pro velký výběr
při barevném řešení a řešení povrchu

Druh skla

Bezpečné spojení pomocí klipsů mezi plastovým profilem a
hliníkovým obložením
Rámy křídel na venkovní straně téměř neviditelné, čili
štíhlý vzhled rámů a větší plochy skla

* … s dodatečnou tepelně izolační vložkou v rámu
Ug dle EN 673 / Uw dle EN ISO 10077-1:2006

Z venkovního pohledu nevzniká problém rozdílného vzhledu
rámů při kombinaci s pevným zasklením oken

Nova-line und Nova-line KAB
Hodnota izolace rámu Uf 1,0 W/m²K
Hodnota izolace rámu Uf 0,9 W/m²K s dodatečnou
tepelně izolační vložkou v rámu
Ug
[W/m2K]

Uw
[W/m2K]

Trojsklo S-Valor

0,6

0,82

0,79

Trojsklo S-Valor

0,7

0,89

0,86

Trojsklo S-Valor

0,8

0,96

0,93

Trojsklo S-Valor

0,9

1,0

1,0

Druh skla

*Uw
[W/m2K]

* … s dodatečnou tepelně izolační vložkou v rámu
Ug dle EN 673 / Uw dle EN ISO 10077-1:2006

Venkovní vzhled oken Nova-line KAB

Okna Nova-line KAB v detailu

Charakteristické hodnoty zvukové izolace
Konstrukce skla

Rw [dB]

Perfektní souznění

4-14-4-14-4

32

tepelné izolace, techniky a designu.

4-12-6-14-4

36

8/9-12-4-12-4

38

8/9-8-6-10-6

39

Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní
architektury, ale také nejvyšším požadavkům na energeticky efektivní
a trvalou výstavbu.
V tomto smyslu kombinuje systém Top 90 hodnotný design s inovativní technologií. Velké zasklené plochy a minimum viditelných rámů
vytvářejí jednoduchou eleganci, zatím co energeticky optimalizovaná
detailní řešení garantují výborné termické hodnoty, snížené náklady
na energii a komfortní pocit z bydlení.

8/9-8-4-10-8/9

36

6/7-8-4-12-8/9

38

Rw dle referenčních tabulek

Systém Top 90 - Inovace v detailu

Uw 0,82
W/m2K
Možná tepelně izolační vložka
v rámu zlepšuje
hodnotu izolace rámu Uf o 10%

Nová bílá barva profilů se satinovaným
(hlazeným) povrchem

Tepelně optimalizovaný
distanční rámeček (v černé barvě)

Barevně k profilu přizpůsobená
těsnění zasklení

Trojsklo s tepelnou izolací
s tepelně izolační náplní argonu
dle směrnic pro kvalitu RAL
Ug 0,6 W/m2K, hodnota g 50%

Velmi štíhlý vzhled křídel Step-line
od 31 mm, na venkovní straně lze
použít skrytě uložené křídla
Nova-line (viz strana 6)

Tepelně izolující sklo se dvěmi
pokovenými vrstvami pro reflexi
tepla do vnitřního prostoru

Možné třetí těsnění po obvodu
pro větší zvukovou izolaci

Úhlově stabilní provedení křídla
přilepením izolačního skla
do rámu křídla

7 tepelně izolačních komor v profilu
křídla pro nejlepší tepelnou izolaci
Uf 1,0-1,1 W/m2K

Systém středového těsnění s velkou
komorou pro sbírání vody a skrytě
uloženým odváděním vody pro vysokou
vzduchotěsnost a odolnost proti
nárazovému dešti

Díly kování jsou chráněny před
vlhkostí a prachem středovým
těsněním
6 tepelně izolačních komor
v rámu

Stav

a9
loubk
e bn í h

0 mm

4

Plastová okna a dveře Step-line
Klasická elegance
Velmi štíhlý venkovní vzhled rámů a křídel 31 mm
garantuje vysoký prostup světla do místnosti
7 tepelně izolujících komor v profilu křídla pro nejlepší
tepelnou izolaci v rámu Uf 1,1 W/m2K

Uw 0,82
W/m2K

S dodatečnou izolací v rámu se zlepší
hodnota izolace rámu na Uf 1,0 W/m2K
Výborná tepelná izolace okna Uw 0,82 W/m2K
s trojsklem Ug 0,6 W/m2K
Úhlově stabilní provedení křídla přilepením
izolačního skla do rámu křídla

Venkovní vzhled oken Step-line

Okna Step-line
v detailu

5

Plastová-hliníková okna a dveře Step-line KAB
Spojení osvědčených vlastností
Venkovní překrytí v hliníku pro velký výběr
barevného a povrchového řešení
Bezpečné spojení pomocí klipsů mezi plastovým profilem
a hliníkovým překrytím, bez nebezpečí koroze kontaktů
a tvorby plísně v oblasti spojení
Vysoký samočistící efekt hliníkového povrchu a tím
snížená náročnost na čištění a péči

Venkovní vzhled oken Step-line

Okna Step-line
v detailu

6

Plastová okna a dveře Nova-line
Jasné linie a neomezený výhled
Moderní vzhled oken díky z venku téměř neviditelného profilu křídla
Štíhlý vzhled rámů a zhruba o 10% větší podíl skla, čili
světla v místnosti
Hodnota tepelné izolace rámu Uf 1,0 W/m2K - s dodatečnou
izolací v rámu se zlepší hodnota izolace rámu na Uf 0,9 W/m2K

Uw 0,79
W/m2K

Výborná tepelná izolace okna Uw 0,79 W/m2K s standardně
nasazovaným 40 mm trojsklem a výbornou tepelnou izolací
Ug 0,6 W/m2K
Slepení skla a rámu křídla po obvodu pro vysokou stabilitu
Vzhledem menšímu podílu rámů se snižuje i náročnost na údržbu

Venkovní vzhled oken Nova-line

Okna Nova-line
v detailu
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7

Plastová-hliníková okna a dveře Nova-line KAB

Charakteristické hodnoty tepelné izolace

Dobře kombinované osvědčené materiály

Step-line a Step-line KAB
Hodnota izolace rámu Uf 1,1 W/m²K
Hodnota izolace rámu Uf 1,0 W/m²K s dodatečnou
tepelně izolační vložkou v rámu
Ug
[W/m2K]

Uw
[W/m2K]

*Uw
[W/m2K]

Trojsklo S-Valor

0,6

0,85

0,82

Trojsklo S-Valor

0,7

0,92

0,89

Trojsklo S-Valor

0,8

0,99

0,96

Trojsklo S-Valor

0,9

1,1

1,0

Venkovní opláštění rámu hliníkem pro velký výběr
při barevném řešení a řešení povrchu

Druh skla

Bezpečné spojení pomocí klipsů mezi plastovým profilem a
hliníkovým obložením
Rámy křídel na venkovní straně téměř neviditelné, čili
štíhlý vzhled rámů a větší plochy skla

* … s dodatečnou tepelně izolační vložkou v rámu
Ug dle EN 673 / Uw dle EN ISO 10077-1:2006

Z venkovního pohledu nevzniká problém rozdílného vzhledu
rámů při kombinaci s pevným zasklením oken

Nova-line und Nova-line KAB
Hodnota izolace rámu Uf 1,0 W/m²K
Hodnota izolace rámu Uf 0,9 W/m²K s dodatečnou
tepelně izolační vložkou v rámu
Ug
[W/m2K]

Uw
[W/m2K]

Trojsklo S-Valor

0,6

0,82

0,79

Trojsklo S-Valor

0,7

0,89

0,86

Trojsklo S-Valor

0,8

0,96

0,93

Trojsklo S-Valor

0,9

1,0

1,0

Druh skla

*Uw
[W/m2K]

* … s dodatečnou tepelně izolační vložkou v rámu
Ug dle EN 673 / Uw dle EN ISO 10077-1:2006

Venkovní vzhled oken Nova-line KAB

Okna Nova-line KAB v detailu

Charakteristické hodnoty zvukové izolace
Konstrukce skla

Rw [dB]

Perfektní souznění

4-14-4-14-4

32

tepelné izolace, techniky a designu.

4-12-6-14-4

36

8/9-12-4-12-4

38

8/9-8-6-10-6

39

Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní
architektury, ale také nejvyšším požadavkům na energeticky efektivní
a trvalou výstavbu.
V tomto smyslu kombinuje systém Top 90 hodnotný design s inovativní technologií. Velké zasklené plochy a minimum viditelných rámů
vytvářejí jednoduchou eleganci, zatím co energeticky optimalizovaná
detailní řešení garantují výborné termické hodnoty, snížené náklady
na energii a komfortní pocit z bydlení.

8/9-8-4-10-8/9

36

6/7-8-4-12-8/9

38

Rw dle referenčních tabulek

NOV

*bílá hlazená

antická bílá

perlová bílá

šedá

* Bílá hlazená: moderní vzhled povrchu se satinováním (hlazením)
   a omezenou náročností na údržbu

Profily se strukturou dřeva

Zlatý dub

Přehled barev hliníkového překrytí

hladké lakované

Classic

Sablé

eloxované

Vzorník barev k nahlédnutí u odborného obchodníka.

Systém oken a dveří TOP 90.
Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.
Art.Nr: 61-0601-00-12 . 02 / 2010

NOV

INKA

Probarvené reliéfní profily

VIA GASTERS 1
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Technické změny vyhrazeny. K odchylkám barev od originálních produktů může dojít při tisku z technických důvodů. Zobrazení a popis produktu v prospektech mají pouze
informativní hodnotu. Eventuální odchylka dodaného produktu od toho z reklamního materiálu nepředstavuje žádný nedostatek.
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Plastová-hliníková okna a dveře Nova-line KAB

Charakteristické hodnoty tepelné izolace

Dobře kombinované osvědčené materiály

Step-line a Step-line KAB
Hodnota izolace rámu Uf 1,1 W/m²K
Hodnota izolace rámu Uf 1,0 W/m²K s dodatečnou
tepelně izolační vložkou v rámu
Ug
[W/m2K]

Uw
[W/m2K]
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0,89

Trojsklo S-Valor

0,8
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Venkovní opláštění rámu hliníkem pro velký výběr
při barevném řešení a řešení povrchu

Druh skla

Bezpečné spojení pomocí klipsů mezi plastovým profilem a
hliníkovým obložením
Rámy křídel na venkovní straně téměř neviditelné, čili
štíhlý vzhled rámů a větší plochy skla

* … s dodatečnou tepelně izolační vložkou v rámu
Ug dle EN 673 / Uw dle EN ISO 10077-1:2006

Z venkovního pohledu nevzniká problém rozdílného vzhledu
rámů při kombinaci s pevným zasklením oken

Nova-line und Nova-line KAB
Hodnota izolace rámu Uf 1,0 W/m²K
Hodnota izolace rámu Uf 0,9 W/m²K s dodatečnou
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Rw [dB]

Perfektní souznění
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tepelné izolace, techniky a designu.
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Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní
architektury, ale také nejvyšším požadavkům na energeticky efektivní
a trvalou výstavbu.
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