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Ponzio PE68/PE68HI DRZWIPonzio PE68/PE68HI DRZWIPonzio PE68/PE68HI OKNAPonzio PE68/PE68HI OKNA

Parametry techniczne

ościeżnica: 13 - 51 mm
skrzydło: 21 - 59 mmGrubość wypełnienia

68 mmGłębokość ościeżnicy

76 mmGłębokość skrzydła

L 1550 x H 2200 mm lub
L 1200 x H 2400 mmMaksymalne wymiary skrzydła

200 kgMaksymalna waga skrzydła 

klasa 4Przepuszczalność powietrza

klasa E1500Wodoszczelność

dla PE68: Uf od 1,8 W/m2K, 
dla PE68HI:Uf od 1,4 W/m2KIzolacyjność termiczna

dla PE68: Uw od 0,93 W/m2K
dla PE68HI: Uw od 0,84 W/m2KIzolacyjność termiczna

klasa C5Odporność na obciążenie wiatrem

klasa RC2, RC3 wg PN - EN 1627Odporność na włamanie

wstępne badania typu wg
PN - EN 14351-1 + A1Dopuszczenia, Certyfikaty

zawias

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierne,

grubość 13 - 51 mm

uszczelka
przyszybowa
wewnętrzna

uszczelka
przyszybowa
zewnętrzna

próg

docieplenie
komory
podszybowej

uszczelka
domykowa

przekładka
termiczna

wkład
izolacyjny

Parametry techniczne

13 - 51 mmGrubość wypełnienia

68 mmGłębokość ościeżnicy i skrzydła

L 1350 x H 2500 mmMaksymalne wymiary skrzydła

210 kgMaksymalna waga skrzydła 

klasa 3Przepuszczalność powietrza

klasa 8AWodoszczelność

dla PE68: Uf od 2,1 W/m2K
dla PE68HI: Uf od 1,8 W/m2KIzolacyjność termiczna

dla PE68: Ud od 1,13 W/m2K
dla PE68HI: Ud od 1,06 W/m2KIzolacyjność termiczna

klasa C2/B3Odporność na obciążenie wiatrem

wstępne badania typu wg
PN - EN 14351-1 + A1Dopuszczenia, Certyfikaty

klasa RC2, RC3 wg PN - EN 1627Odporność na włamanie

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do 
wykonywania konstrukcji drzwiowych.

zastosowano profilowane przekładki
termiczne o szerokości 24 mm
łatwe połączenie drzwi z witryną dzięki specjalnie
zaprojektowanym, kompatybilnym profilom 

zastosowanie listew przyszybowych
do rowka w standardzie Euro

konstrukcja profili współpłaszczyznowych
(luz wrębowy - 18 mm) 

szklenie pakietem dwu i trzyszybowym do grubości 51 mm
skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą
możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach
wiele połączeń narożnych
możliwość gięcia profili
duża swoboda w doborze różnego rodzaju okuć
różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności
od zastosowanych wkładów izolacyjnych: PE68+, PE68HI
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Uw = 0,84 W/m2K
*obliczono dla okna:
L 1480 x  H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K,
szyba dwukomorowa

Ud = 1,06 W/m2K
*obliczono dla drzwi:
L 1230 x  H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K,
szyba dwukomorowa
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System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem 
okuciowym w standardzie Euro oraz rowkiem 
okuciowym stosowanym w oknach i drzwiach 
balkonowych z profili PVC lub drewnianych o bardzo 
dobrych właściwościach izolacyjnych.

łatwy montaż szerokiej gamy okuć
trzykomorowa konstrukcja zapewnia wysoką
wytrzymałość profili, umożliwiając wykonywanie
konstrukcji o dużych gabarytach

wysoka izolacyjność termiczna - dzięki zoptymalizowanej
przekładce termicznej 32 mm oraz dwu lub
jednokomponentowej uszczelce centralnej

możliwość zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą
(jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)
możliwość gięcia profili
wiele sposobów połączeń narożnych
możliwość tworzenia wielu wariantów okien
np. rozwierano-uchylne, otwierane na zewnątrz,
ukryte skrzydło, obrotowe itp.
różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności
od zastosowanych wkładów izolacyjnych: PE68+, PE68HI


