
Slim Line 38
Światło, Elegancja i Komfort

Slim Line 38 jest to system okienno-drzwiowy  o doskonałej izolacyjności, który łączy elegancję, komfort  

z niepowtarzalnym stylem. Dzieki niezwykle smukłym profilom o stalowym wyglądzie jest  doskonałym

rozwiązaniem dla nowoczesnej architektury i renowacji okien stalowych zachowując ich oryginalną  

konstrukcję, ale oferując ulepszone parametry termiczne.

System SL 38 jest dostępny w trzech minimalistycznych wariantach projektowych: Classic, Ferro   

i Cubic by idealnie pasować do architektonicznego wyglądu budynku. Okna i drzwi są dostępne zarówno

w przypadku szklenia podwojengo i jak potrójnego bez wpływu na smukły wygląd.

W połączeniu z doskonałą możliwością izolacyjności, system zapewnia idealną harmonię pomiędzy  

wytrzymałaścią, projektowaniem i wymaganiami architektonicznymi.
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SLIM LINE 38

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Warianty  CLASSIC CUBIC FERRO

Mi in. widoczna na zewn. szer. konstrukcji Ościeżnica 33.5 mm 33.5 mm 33.5 mm

Skrzydło 23 mm 22 mm 21.5 mm

Min. widoczna na zewn. szer. konstrukcji  Ościeżnica 28.5 mm - -

Skrzydło 60.5 mm - -

Ościeżnica 33.5 mm 33.5 mm -

52.5 mm 52.5 mm -

28.5 mm - -

82.5 mm - -

Min. widoczna szer. profilu teowego 48 mm 48 mm 48 mm

Głębokość konstrukcyjna okna
99 mm 76 mm 76 mm

86 mm 75 mm 72 mm

Wysokość listwy przyszybowej 13.5 mm 13.5 mm 13.5 mm

Grubość szyby do 55 mm do 55 mm do 55 mm

Sposób szklenia  uszczelki EPDM lub neutralny silikon

Izolacyjność termiczna
paski poliamidowe o kształcie omegi wzmocnione włóknem

szklanym (ościeżnica 40 mm – skrzydło 32 mm)

Izolacyjność termiczna wariant (HI) dostępny dostępny dostępny

PARAMETRY TECHNICZNE
ENERGIA

 (1)Izolacyjność termiczna  
EN ISO 10077-2

Współczynnik przenikania ciepła przez profile Uf 1.7 W/m²K  
w zależności od kombinacji profil ościeżnica - skrzydło  

(²)Uw mniejsze niż 1.4 W/m²K standardowych sekcji okna

KOMFORT

Izolacyjność akustyczna (3)

EN ISO 140-3; EN ISO 717-1 R (C;C ) = 38 (-1; -4) dB / 45 (-1; -5) dB, w zależności od rodzaju szklenia
w tr

Infiltracja pow. max. różnica ciś. podczas badania (4)

EN 1026; EN 12207
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2 
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3 
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BEZPIECZEŃSTWO

 (7)Antywłamaniowość RC 1 RC 2 RC 3

(8)Ogniodoporność EW 30

Tabela pokazuje możliwe klasy oraz parametry techniczne. Wartości i klasy w polach zaznaczonych na czerwono dotyczą tego systemu.

(1) Współczynnik Uf określa przepływ ciepła przez profile. Im niższa wartość współczynnika Uf, tym lepsza izolacja profili.
(2) Wymiary okna 1.23m x 1.48m, szkło 1.1 W/m²K. 
(3) Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej (Rw) określa izolacyjność akustyczną konstrukcji.
(4) Badanie infiltracji powietrza ma na celu określenie ilości przepływającego powietrza przez zamkniete okno przy określonej różnicy ciśnień.
(5) Badanie szczelności na wodę opadową polega na natryskiwaniu na konstrukcję określonej ilości wody przy wzrastającej różnicy ciśnień. Badanie prowadzone jest do wystąpienia

(6) Odporność na działanie obciążeń wiatrowych jest miarą sztywności profili. Badanie jest wykonywane poprzez zwiększanie różnicy ciśnień po obu stronach badanej konstrukcji, co  
oddaje mogące wystąpić obciążenia od parcia i ssania wiatru. Zgodnie z istniejącą klasyfikacją rozróżniamy 5 klas odporności na działanie wiatru oraz trzy klasy ugięć (A, B, C).

(7) Ochrona przed włamaniem jest badana za pomocą przykładania do konstrukcji obciążeń statycznych i dynamicznych, jak również za pomocą symulowanych włamań przy użyciu 

(8)  Ogniodoporność klasa EW 30: Integralność systemu jest gwarantowana przez 30 minutes.

oi kiennej otwieranej do wew.

oi kiennej otwieranej na zewn.

Min. widoczna na zewn. szer. konstrukcji  
oi kiennej/drzwiowej otwieranej na zewn.

Min. widoczna na zewn. szer. konstrukcji  
oi kiennej/drzwiowej otwieranej na zewn.

Skrzydło

Ościeżnica

Ościeżnica

Skrzydło

Skrzydło

EN 1027; EN 12208

podczas badania EN 12211; EN 12210
 (6)Odpornośc na obciążenie wiatrem, max.ugięcie

profilu EN 12211; EN 12210

przecieku przez konstrukcję.

Wyższy numer klasy wskazuje na lepszą odporność na działanie obciążeń wiatrowych.

zestawu narzędzi właściwego dla danej klasy antywłamaniowości. 

EN 1628-EN 1630; EN 1627

NEN 6069
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