OKNO JAKO AKTIVNÍ INTERIÉROVÝ DESIGNOVÝ PRVEK
To jsou eurookna DOMINO Design
DOMINO Design 75
V unikátní konstrukci DOMINO Design je použita
nerezová lišta ve dvojím provedení v šířce 75 mm
překrývající celé kř ídlo v interiéru a v šířce 44 mm
částečně, což umožňuje využití eurookna jako výrazného
designového prvku, který je možno interiérově sladit.
Naformátované, shodné dekorativní plechy lze dle
požadavku zákazníka, architekta aplikovat na vybavení a
doplňky v interiéru, jako je nábytek, stěny místnosti atd.
Eurookno je koncipováno tak, aby vyhovovalo trendům v
oblasti tepelně izolačních požadavků. Pro zasklení je
použito
izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla
Ug =0,5 W/( m2.K), nebo dvojsklo s tepelnou fólií HEA T
MIRROR Ug =0,5 W/( m2.K). Součinitel prostupu celého okna
Uw= 0,74 (0,82) W / (m2 . K). U konstrukce je provedena
větší hloubka zasklení a u trojskla použit rámeček TGI-W
(nerez a plast), tímto se minimalizuje rosení spodku
skla = „teplá hrana“. Montáž meziskelních žaluzií může být
aplikována v mnoha variantách ovládání.

DOMINO Design 44

Nerezové lišty DOMINO Design
Ocel

Color

20 dekorů

80 dekorů

MAXIMÁLNÍ PŘÍRODNÍ VZHLED
eurookno
DOMINO Design Wood
Konstrukce s dřevěnou lištou z nenapojovaného materiálu v interiérové části.
Možnost
snadného pr ovedení r ozdílných bar ev
v exteriéru a interiéru. Křídlový profil s lištou
WOOD je 78 mm.
Eurookno je koncipováno tak, aby vyhovovalo
trendům v oblas ti tepelně iz olačních
požadavků. Pro zasklení je použito izolační
trojsklo se součinitelem prostupu tepla
Ug =0,5 W/( m2.K), nebo dvojsklo s tepelnou fólií
HEAT MIRROR Ug=0,5 W/( m2.K). Součinitel
prostupu celého okna Uw =0,74(0,82) W/( m2. K).
U konstrukce je provedena větší hloubka
zasklení a u trojskla použit rámeček TGI-W
(nerez a plast), tímto se minimalizuje rosení
spodku skla = „teplá hrana“. Montáž
meziskelních žaluzií může být aplikována v
mnoha variantách ovládání.

Systém DOMINO je chráněn patenty a užitnými vzory. Bez souhlasu firmy eOkno, spol. s r.o. nelze tyto práva využívat.

DOMINO Design Wood

DOMINO Glass
e-mail: netolicka@eokno.cz
mobil: +420 602 723 930

www.eokno.cz

Estetický zážitek
eurookno DOMINO Glass
Konstrukce s celoprosklenou plochou křídla v
interiérové části. Tímto inovativním zasklením se
otevírají další možnosti vytvoření pohledově
atraktivního vzhledu v interiéru místnosti.

So uč i n it e l
pr os t up u
c e lé ho
o kna
Uw= 0,74 (0,82) W / ( m2 . K). využitelnost pro níz-

ODOLNOST - ŽIVOTNOST - VARIABILNOST

nabízí v eurooknech DOMINO jedineč ný okapnicový Al systém chránící spodek okna před povětrnostními vlivy.
Z hlediska namáhání okna před povětrnostními vlivy je nekritičtější místo spodek rámu a křídel v přiznaných spárách.
Výrazné prodloužení životnosti eurookna s minimální údržbou zajišťuje konstrukce U3 a U4 v provedení barev
bronzová, stříbrná, bílá a dřevodekorů pínie,
afromorsia a mahagon.
DOMINO 68+
DOMINO 68+
U3 bronz
U4 pinie
DOMINO 68+
U4 bronz

Systém DOMINO je chráněn patenty a užitnými vzory. Bez souhlasu firmy eOkno, spol. s r.o. nelze tyto práva využívat.

koenergetické a pasivní stavby. Při použití
izolačního dvojskla HEAT MIRROR s tepelnou fólií lze
tuto celoplošně plnobarevně potisknout a tím dostat do plochy zasklení zcela nový designový prvek.

