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Ponzio SL1600ttPonzio SL1600ttPonzio SL1200ttPonzio SL1200tt

Uw = 1,1 W/m2K
*obliczono dla okna:
L 2400 x  H 2400 mm, Ug = 0,5 W/m2K,
szyba dwukomorowa

Uw = 1,9 W/m2K
*obliczono dla okna:
L 2400 x  H 2400 mm, Ug = 1,0 W/m2K,
szyba jednokomorowa

Parametry techniczne

6 - 37 mmGrubość wypełnienia

120 mm dla dwutorowych
184 mm dla trzytorowychGłębokość ościeżnicy

50 mmGłębokość skrzydła i szczeblin

szyby pojedyncze, zespolone
lub panele nieprzezierneRodzaj wypełnienia

L 2000 x H 2300 mmMaksymalne wymiary skrzydła

250kgMaksymalna waga skrzydła 

klasa 3Przepuszczalność powietrza

klasa 7AWodoszczelność

Uf od 3,4 W/m2K
Uw od 1,9 W/m2K (dla Ug =1,0)Izolacyjność termiczna

klasa B3Odporność na obciążenie wiatrem

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

System podnoszono-przesuwny izolowany termicznie 
przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy 
zewnętrznej.

możliwość stosowania napędów automatycznych
połączenie narożne z ruchomym słupkiem

wysoka szczelność na warunki atmosferyczne

możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach,
nawet 8-skrzydłowych

możliwość wykonywania drzwi z niskim
progiem – brak barier architektonicznych
różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności
od użytych wkładów izolacyjnych: SL1600tt,
SL1600tt+, SL1600ttHI, SL1600ttSHI

Parametry techniczne

12 - 49 mmGrubość wypełnienia

160/154 mm dla dwutorowej
247/241 mm dla trzytorowejGłębokość ościeżnicy

67 mmGłębokość skrzydła

L 3300 x H 3000 mm
L 2300 x H 3500 mmMaksymalne wymiary skrzydła

300/400 kgMaksymalna waga skrzydła 

klasa 4Przepuszczalność powietrza

klasa 9AWodoszczelność

Uf od 2,3 W/m2K
Uw od 1,1 W/m2KIzolacyjność termiczna

klasa C3/B5Odporność na obciążenie wiatrem

klasa RC2 wg PN - EN 1627Odporność na włamanie

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

OKNA I DRZWI PRZESUWNEOKNA I DRZWI PRZESUWNE OKNA I DRZWI PRZESUWNEOKNA I DRZWI PRZESUWNE

System izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania 
elementów zabudowy zewnętrznej podnoszono-przesuwnych 
np. obudowy balkonów i loggii.

możliwość wykonania konstrukcji z niskim progiem
ościeżnice: 2 - 4 torowe

ścisłe powiązanie z innymi systemami Ponzio


