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Okna i drzwi w zgodzie z natura

Okna i drzwi Natrual Okna
W ramach szerokiej oferty stolarki drewnianej Natural
Okna dostępne są okna we wszystkich systemach
68mm, 78mm, 92mm, okna o konstrukcji skrzynkowej,
zabytkowe, okna skandynawskie, okna aluminiowodrewniane, a także drzwi wejściowe, oraz nowoczesne
rozwiązania okien tarasowych.
Stolarka Natural Okna produkowana jest z wielu
gatunków drewna: sosna, mahoń meranti, modrzew,
dąb - odpowiednio selekcjonowanego, klejonego z 3 lub
4 warstw z zachowaniem przemiennego ułożenia
słojów, które gwarantuje stabilność i wytrzymałość
konstrukcji.
System malowania stolarki z wykorzystaniem
wodorozcieńczalnych ekologicznych farb Gori zapewnia
powłokę najwyższej jakości. Cztery warstwy:
impregnacja, podładowanie, międzywarstwa i warstwa
nawierzchniowa nadają ostateczną barwę a także
zabezpieczają
drewno,
gwarantując
trwałość
i długowieczność powłoki.
Na specjalne zamówienie możliwe jest w niektórych
gatunkach drewna zastosowanie techniki olejowania
stolarki.

Okna szklone są pakietami niskoemisyjnymi
o współczynniku Rw=32dB (dźwiękoszczelność)
i U=1,1(przenikalność termiczna) lub niższym.
Dostępna jest cała gama szyb antywłamaniowych,
dźwiękoszczelnych, przeciwsłonecznych
i ornamentowych.
Okucia obwiedniowe uni-jet niemieckiej firmy Siegenia,
które w standardzie posiadają mikrowentylację oraz
zaczep antywłamaniowy w skrzydle
uchylno-rozwiernym.
Klamki Hoppe Secustik wyposażone w opatentowany
mechanizm blokujący skutecznie poprawiają
zabezpieczenie przed włamaniem.
Użycie termoplastycznej uszczelki ceratowopiankowej
firmy Schlegel, poprawia trwałość i szczelność.
Natural Okna posiadają odpowiednie atesty
i certyfikaty dopuszczające na rynek polski a także
rynki europejskie.

System 68mm

Profil z potrójną szybą zespoloną
specjalny kształt listwy

uszczelki odporne
na warunki atmosferyczne
drewno sosnowe
klejone 3 warstwowo
m
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Natural Okna 68mm
profil
jednouszczelkowy

Natural Okna 68mm
profil
dwuuszczelkowy

Natural Okna 68mm
profil jednouszczelkowy
z parapetem
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Aby podnieść komfort
cieplny można w okno 68 mm
wstawić pakiet trzyszybowy
o wyższym współczynniku
termicznym:

4 warstwowa
powłoka malarska

78

Klamki Hoppe Secustik wyposażone
w opatentowany mechanizm blokujący,
skutecznie poprawiają zabezpieczenie
przed włamaniem.

uszczelnienie silikonowe
w kolorze lakieru
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Okucia obwiedniowe uni-jet niemieckiej
firmy Siegenia, które w standardzie posiadają
mikrowentylację oraz zaczep antywłamaniowy
w skrzydle uchylno-rozwiernym.

pakiet termoizolacyjny
w zestawie dwuszybowym
U = 1,1 W/m2K
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Okna szklone są pakietami niskoemisyjnymi
o współczynniku Rw=32dB =
(dźwiękoszczelność) i U=1,1 W/m2K.
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System 78mm

System pozwala osiągnąć parametry cieplne
dla całego okna zbliżone do 1,0 w/m2K

Pakiet 3 – szybowy 4/12/4/12/4-U
= 0,7 W/m2K

rama klejona z 4 warstw drewna o szerokości
78mm, znacznie zwiększa stabilność konstrukcji,

uszczelnienie silikonowe
w kolorze lakieru

zdecydowanie wyższa izolacyjność termiczna
dzięki zastosowaniu pakietu 3 szybowego
o współczynniku U=0,7w/m2K

4 warstwowa
powłoka malarska
uszczelki odporne
na warunki atmosferyczne

podwójna uszczelka zwiększająca szczelność
skrzydła

okapnik

okucia o podwyższonej nośności,

drewno sosnowe
klejone 4 warstwowo
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Natural Okna 68mm
profil
dwuuszczelkowy

Natural Okna 68mm
profil z ozdobnym
okapnikiem drewnianym
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System 92mm

System pozwala osiągnąć parametry
cieplne dla całego okna zbliżone
do 0,8 w/m2K
rama klejona z 4 warstw drewna o szerokości 92mm,
stanowi bardzo stabilną i wytrzymałą konstrukcję
jednocześnie podnosząc parametry cieplne,
pakiet 3 szybowy o współ. U=0,5w/m2K gwarantuje
najlepszą na rynku ochronę cieplną,
możliwość łączenia funkcji termicznej szyby
z innymi właściwościami np.: antywłamaniowymi,
dźwiękochłonnymi i do dużych powierzchni

Pakiet 3 – szybowy 4/18/4/18/4 – U = 0,5 W/m2K
uszczelnienie silikonowe
w kolorze lakieru
4 warstwowa
powłoka malarska
ciepła ramka
uszczelki odporne
na warunki atmosferyczne
okapnik
drewno sosnowe
klejone 4 warstwowo
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„ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru
stolarki,
Natural Okna 92mm
profi dwuuszczelkowy

okucia o podwyższonej nośności,
podwójna uszczelka zwiększająca szczelność skrzydła
dostępne również w profilu RETRO
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System Gemini 68/78mm drewniano aluminiowy

Okno aluminiowo drewniane o innowacyjnej konstrukcji
opiera się na połączeniu dwóch niezależnych ram –
drewnianej wewnątrz i aluminiowej na zewnątrz.
Zalety takich okien to:
zastosowanie aluminium na zewnątrz
zapewnia oknom najlepszą ochronę przed
wpływem warunków atmosferycznych,
nakładki aluminiowe na oknach drewnianych są
istotnym elementem zwiększającym
bezpieczeństwo,
idealne w budynkach z elewacjami aluminiowymi,
w pomieszczeniach, gdzie wymagana
jest lepsza ochrona termiczna i zalety estetyczne.
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Natural Okna Gemini
profil dwuuszczelkowy
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Pakiet 2/3 – szybowy 4/18/4/18/4 – U
= 0,5 W/m2K
uszczelnienie silikonowe
w kolorze lakieru
4 warstwowa
powłoka malarska
dodatkowy profil
aluminiowy
uszczelki odporne
na warunki atmosferyczne
drewno sosnowe
klejone 3 warstwowo

wielkogabarytowe

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które
pozwalają na stworzenie dużych przeszklonych
powierzchni, stanowiących bardzo atrakcyjny element budynku, a jednocześnie wyposażenia wnętrza. Otwierając się bezpośredno na taras lub ogród
potęgują „otwartą przestrzeń” i pozwalają zachować indywidualny styl każdego pomieszczenia.
Okna tarasowe przesuwne - pozwalają na stworzenie nawet 6 metrowych konstrukcji, w których
ruchome skrzydło może stanowić połowę tej powierzchni, a przy tym nowoczesny system okuć
umożliwia lekkie i wygodne otwieranie i zamykanie. Od małej szczeliny do pełnego rozwarcia można w każdym miejscu opuścić skrzydło, ustawić
i bezpiecznie zaryglować. Drzwi te jako jedyne posiadają niski próg, który ułatwia użytkowanie przez
osoby niepełnosprawne.
Okna tarasowe harmonijkowe – ciekawe rozwiązanie wielokogabarytowe, dla tych którzy oczekują
możliwości otwarcia całej przestrzeni okna, dzięki
złożeniu skrzydeł na jedną lub obie strony.

Pakiet termoizolacyjny
w zestawie dwuszybowym
U = 1,1 W/m2K
uszczelnienie silikonowe
w kolorze lakieru
4 warstwowa
powłoka malarska
uszczelki odporne
na warunki atmosferyczne
drewno sosnowe
klejone 4 warstwowo
niski próg
ciepła ramka

System Belgijski 68/78mm

Pakiet 2,3 – szybowy 4/12/4/12/4-U = 0,7 W/m2K
uszczelnienie silikonowe
w kolorze lakieru
4 warstwowa
powłoka malarska
uszczelki odporne
na warunki atmosferyczne
drewno sosnowe
klejone 4 warstwowo
dodatkowe elementy parapet, listwy i okapniki

System zaprojektowany z myślą o krajach Beneluxu
rama klejona z 3 lub 4 warstw drewna o szerokości 68, 78 lub 92mm,
znacznie zwiększa stabilność konstrukcji
zdecydowane wyższa izolacyjność termiczna dzięki zastosowaniu
pakietu 3 szybowego o współczynniku U=0,7w/m2K
dodatkowe elementy dekoracyjne
okucia o podwyższonej nośności

Drzwi wejściowe
Oprócz standardowych modeli
wykonujemy również modele drzwi
wg projektu klienta.

Ościeżnica - Rama drzwiowa wykonana jest z drewna klejonego warstwowo o przekroju 68mm x 81mm. Taki przekrój zapewnia odpowiednią
stabilność i trwałość.
Skrzydło - wymiar skrzydła drzwi Natrual Okna wynosi 68mm - grubość
i 103mm - wysokość, drewno klejone warstwowo.
Szyby - szyby stosowane w drzwiach Natrual Okna są antywłamaniowe
(klasa P4), przyciemniane
Okucia w drzwiach Natrual Okna stosujemy zamek listwowy 20mm
z dwiema wkładkami patentowymi oraz hakami ryglującymi zapewniający optymalne bezpieczeństwo.
System zawiasów BAKA umożliwia płynną regulację w dwóch płaszczyznach i wysoką nośność. W pobliżu zawiasów zamontowane są zaczepy
antywyważeniowe chroniące drzwi przed możliwością zdjęcia skrzydła.
Uszczelki - uszczelki firmy Deventer typu SV wykonane z termoplastycznego materiału, efektywnie współpracujące z pomalowanymi powierzchniami, odporne na starzenie.
Farby - drzwi Natrual Okna malowane są wodorozcieńczalnymi farbami
akrylowymi firmy GORI.
Wyposażenie dodatkowe - kołatka, wizjer, samozamykacz drzwiowy,
elektrozaczep. pochwyt, gałkowkładka.

Elementy dodatkowe

Wszystkie systemy okien Ortis mogą być stosowane razem z całą
gamą wyposażenia dodatkowego. Oto kilka przykładów.
Szprosy konstrukcyjne

Szprosy nakładane
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Listwa
przyszybowa
w 3 opcjach:

Nawiewniki

Prosta

Sof-line

Kryte okucia

ny - przekrój poziomy

Retro

Klamki

Parapety drewniane
dostępne w kolorach
i gatunkach drewna
uzupełniających ofertę
okienną

pinia

stara sosna

cyprys

iroko

kasztan

sipo

framire

sapelli

calvados

orzech

kepmas

afromozja

wiśnia

wenge

acajou
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Elementy dekoracyjne

Ozdobne ślemię
Listwy ozdobne
42

Okapnik drewniany

48

Kolory drewna

Jeśli spodobała się Państwu
nasza oferta zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony
internetowej

www.naturalokna.eu
Nasi konsultanci pomagą wam
wybrać najlepsze rozwiązanie
dla waszego domu.
Zapraszamy.

pieczątka sprzedawcy
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