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Chcemy mieć nowoczesne ok-
naoparteostolarkęPCVobar-
dzo wysokich parametrach

użytkowych? Ale wolelibyśmy nie
mieć standardowych białych ram,
bo marzą nam się okna o ekologicz-
nym drewnianym wyglądzie? Nic
trudnego – można mieć takie okna,
w różnych wariantach barwnych,
z drewnopodobną okleiną.

Takie okna proponuje przedsię-
biorstwo TONTOR i zachwala je ja-
ko inwestycję na lata, spełniające
szczególnie wysokie wymagania
w zakresie energooszczędności
(ograniczenie utraty ciepła aż do 40
procent), ochrony przed hałasem,
względów estetycznych, trwałości,
niezawodności i łatwości czyszcze-
nia. Takie okna najnowszej genera-
cjimająłączyćwsobienajnowocześ-
niejszątechnikęznajwyższymkom-
fortem mieszkania. Co ciekawe, ok-
na z TONTOR-a doceniają także wy-
magający odbiorcy zagraniczni, ze
Szwajcarii, Francji, Niemiec, Holan-
dii, Anglii, Norwegii, Czech i Algierii
gdzie co roku trafia 80% produkcji!

Okna te produkowane są
przy wykorzystaniu profili PCV nie-
mieckiego systemu Aluplast - lidera
na rynku europejskim w produkcji
profili do ciepłych okien, w których
montowane są okucia niemieckiej
firmy Winkhaus i szyby zespolone
firmy GLASSOLUTION francuskie-
go koncernu Saint-Gobain lub firmy

Pilkington japońskiego koncernu
NSG. Te izolacyjne szyby zespolone
jednokomorowe, wypełnione są ga-
zem argonem o współczynniku
przenikalnościciepłaUg=1,0W/m2
x K. Mają ramkę aluminiową. Do in-
nych charakterystycznych cech
okien należą: zewnętrzne i wew-
nętrzne, elastyczne uszczelki z two-
rzywa EPDM w kolorze czarnym,
posiadające szerokie powierzchnie
przylegania, odporne na starzenie
się i zapewniające doskonałą szczel-
ność i odporność na czynniki atmo-
sferyczne, aluminiową klamkę nie-
mieckiej firmy Hoppe montowaną
w połowie wysokości skrzydła, zao-
krągloną listwę przyszybową
Round-Line, jeden zaczep
antywłamaniowywkażdymskrzyd-
le R - rozwiernym i RU - rozwierno-
uchylnym, system mikrowentylacji
w każdym skrzydle RU - rozwierno-
uchylnym, czy osłonki na zawiasy
oraz otwory odwadniające.

TONTOR proponuje także w ra-
mach indywidualnych ustaleń zmia-
nę koloru okna z białego na koloro-
we oklejane folią dekoracyjną lub la-
kierowane na dowolny kolor z pale-
ty RAL w układzie jednostronnym
lub dwustronnym, okucie
antywłamaniowe WK1 lub WK2,
okucie ukryte - niewidoczne
przy zamkniętym skrzydle - autoPi-
lot Selekt, okucie bezpieczne dla
dzieci - activPilot Tilt First z odwró-

coną kolejnością otwierania, okucie
z środkową klamką - easyPilot Ergo
Francja, okucie z obniżoną klamką -
activPilot Ergo, zdrowe i bezpiecz-
ne wietrzenie - activPilot Comfort
PADK, blokadę błędnego położenia
klamki, stopniowany uchył skrzyd-
ła, blokadę antyzatrzaskową uchyłu
skrzydła, zatrzask balkonowy
z uchwytem, ogranicznik otwarcia
skrzydła, zamek okienny, wypełnie-
nie rowka okuciowego, dodatkowe
zaczepy antywłamaniowe, otwie-
racz naświetli, zmianę klamki, zmia-
nę szyby na ornamentową, zmianę
szyby na szybę o lepszych parame-
trach termicznych, zmianę szyby
na szybę o lepszych parametrach
akustycznych, zmianę listwy
przyszybowej, szprosy wewnątrz-
szyboweizewnętrzne,systemywie-
trzenia - nawiewniki, poszerzenia,
łączniki, listwy podokienne, aluskin
- imitację okien i drzwi aluminio-
wych, historyk - imitację okien
i drzwi starych i rolety zewnętrzne.

W ramach promocji można za-
kupić okna, których profile oklejone
są wysokiej jakości okleiną dekora-
cyjną firmy Hornschuch AG, charak-
teryzującą się wysoką odpornością
chemiczną, odpornością na zmien-
ne warunki atmosferyczne, łatwoś-
cią w pielęgnacji i posiadają bogatą
kolorystykę - m.in. w kolorze maho-
niu, czterech wariantów dębu, orze-
cha i brzozy. (O-GOK)

Okna ładne jak z drewna
REKLAMA 005421626
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LOOX, Galeria Optyki 
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AGRITO
• SKUP - SPRZEDAŻ

• kukurydzy mokrej, suchej, 
• zbóż,
• rzepaku,

•  KONTRAKTACJA KUKURYDZY, 
ZBÓŻ I RZEPAKU,

• SZYBKA PŁATNOŚĆ, 
• MOŻLIWOŚĆ ODBIORU,
• USŁUGA SUSZENIA, 
• USŁUGA MAGAZYNOWANIA.

Topola Wielka, ul. Gajowa 2a, 
63-421 PRZYGODZICE

Dział Handlowy: 
62 720 45 84, 690 308 358, 519 547 593, 605 898 451
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