Iglo Light er et moderne vindu som utmerker seg med en elegant design,
og smal ramme- og karmløsning. Takket være store glassfelter som gir et
stort lysinnslipp er Iglo Light proﬁl en perfekt løsning for gamle bygninger
med høyre og smale vinduer. Proﬁlet ble skapet i vårt eget laboratorium
og kjennetegnes av særegen holdbarhet og gode statistiske egenskaper.
Iglo Light proﬁl er perfekt for alle som setter stor pris på en elegant design
og høye isoleringsegenskaper.

Spesiﬁkasjon:
Proﬁl
5-kammers proﬁl lages av høykvalitets råmaterialer i A-klasse, vindusramme
tykkelse er på 70 mm, en ﬂyttbar midtstolpe med håndtak i aluminium er
32% smalere –112 mm, ramme + karm –108 mm.

Glass
Maksimal dybde på et glassfelt er 36 mm. Iglo Light profil er utstyrt
som standard med 2-lags glass, Ug=1,0 W/(m 2 K ) ifølge PN-EN674
(Ug=1,1 W/(m2K). Det er mulig å anvende 3-lags glass, U=0,7 W/(m2K).

Beslag
Maco Multi Matic beslag er som standard beskyttet av Silber-Look belegg.
Dessuten er beslagene utstyrt med to plugger som sikrer innbruddsbeskyttelse
og en lift av åpningsdeler med en blokade av feilplassering av håndtaket.
I tillegg er det mulig å skjule hengsler i karmen samt anvende Twin-Fit
beslag som muliggjør en dobbel vippefunksjon av vinduet ved kun én
enkel vridning av håndtaket.

Pakninger
Vinduer er utstyrt med et dobbelt pakningsystem –utvendig, innvendig
med EPDM, tilgjengelig i farger: svart, grå og antrasittgrå.

Farge
Et rikt utvalg av 43 ulike Renolit-folier, på hvit og brun kjern.
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Informasjonen som presenteres i denne brosjyren er kun for informasjons og illustrerende
formål. Produktspesiﬁkasjoner bør bekreftes med tekniske opplysninger som er angitt av
produsenten.
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Iglo Light – Mye lys i moderne design!

Detaljer teller…

Design

NYHET!!

Konstruksjon av systemet er utført i fem kammers PVC
A-klasse proﬁl. Proﬁler er produsert utelukkende av
råmateriale samt har en avrundet form og harmonisk
utseende.

Elegant design uttrykkes gjennom slanke rammer og
karmer samt avrundede glasslister tilpasset vindusform.

Energibesparelse

Et vindu er utstyrt med et håndtak i aluminium plassert
sentralt på den ﬂyttbare stolpen. Selve stolpen med bare
112 mm bredde er smalere enn tradisjonelle konstruksjoner.
Takket være denne løsningen er det mulig å oppnå større
glassfelter i forhold til standarde vindussystemer. Derved
får man slippe gjennom mer dagslys i rommet.

Den egendesignede A-klasse proﬁlen av høykvalitet,
EPDM-pakning, lav emissivitet glass og galvaniserte
avstandsskinner i stål eller valg frit t innovative
varmekanter Swisspacer Ultimate sikrer energisparing
opptil 12%*.

Innovasjon og funksjonalitet

Moderne Twin-ﬁt beslag muliggjør en dobbel vippefunksjon
av vinduet ved kun én enkel vridning av håndtaket. Det sikrer
større brukskomfort.

Et stort kammer med vår egenutviklet forsterkning
garanterer utmerket stabilitet og statikk av vinduet.

Avansert teknologi

Stort kammer og stålforsterkning garanterer stabilitet og
statikk av vinduet.

Det som skiller Iglo Light vindu fra tradisjonelle løsninger
er en 32% smalere ﬂyttbar midtstolpe med symmetrisk
plassert håndtak.

Intelligente fjernstyring systemer og mulighet til å bruke
blant annet fjernkontroll, nettbrett eller mobile enheter
skaper funksjonalitet og sikrer brukskomfort. Dessuten er
det mulig å koble våre løsninger med alarmsystemer.

Sikkerhet
Takket være moderne beslag og høykvalitets profil
med optimal konstruksjon er håndtak montert midt
på vindu, på en ﬂyttbar midtstolpe.

Et rikt utvalg av 43 Renolit folier sikrer at vinduene skal
matche alle interiørdesign.

*ifølge undersøkelser gjort av Saint Gobain.

Tiljenglige farger:

Elegant håndtak i aluminium
fremhever vinduets karakter.

Høykvalitets Maco Multi Beslag
KS levereres med to innbruddsikre plugger som standard.

Slanke profiler med en smal midtstolpe
er utstyrt med dobbel tetning, som er en
innovativ løsning på markedet.
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01. Hvit |
02. Kremfarget |
03. Betongrå |
04. Basaltgrå glatt
|
05. Kvartsittgrå |
06. Kvartsittgrå glatt
|
07. Lysesvart
12. Lysegrå
|
13. Pyritt
|
14. Svartgrå glatt
08. Mørkegrønn
|
09. Basalt grå
|
10. Middelbrun |
11. Sjokoladbrun |
16. Sølvfarget V
|
17. Skifergrå
|
18 . Sølvfarget D
|
19. Crown Platinum |
20. Kardinal Platinum
15. Skifergrå glatt |
21. Antrasitt | 22. Mørkerød |
23. Antrasitt glatt |
24 . Palisander | 25. Børstet aluminium |
26. Blå diamand
|
27. Mosegrønn
30. Grå |
31. Sheﬃeld Oak Light (bleket eik) | 32. Winchester | 33. Shogun | 34. Nøtt | 35. Oregon
28. Stålblå | 29. Lysegrønn |
| 38. Spesiell eik | 39. Douglasgran | 40. Mørke eik |
41. Gull eik | 42. Natureik |
43. Buksfuru
36. Mahogni | 37. Macore

