
Zelené technológie pre modrú planétu

Okná Schüco Corona CT 70 – Classic sa vyrábajú 
z osvedčeného  5-komorového  pro�lového  systé -
mu,  ktorý je podľa  statických  požiadavok  vyztuže -
ný protikorózne  upravenými  oceľovými  výztužami.  
Tvar  krídla  „Classic“  predstavuje  tradičnú,  skôr  
technickú  okennú  optiku s jednoduchými,  strohý -
mi líniami.  Biele  okná  sa  dodávajú  s bledosivým  
tesnením,  farebné  s čiernym  tesnením.  Okná  sú  
štandardne  okované  celoobvodovým  systémo -
vým kovaním  Schüco  VarioTec,  s možnosťou  na-

stavenia  prítlaku krídla  k rámu  
okna,  poistkou  proti chybnej  
manipulácii  a dvomi  hríbikovými  
uzávermi  u otváravosklopných  
krídiel.  K oknám  CT  70 je k dispo -
zícii  široká  paleta  drevodekorov,  ktoré predstavu -
jú cenovo  výhodnú  alternatívu k dreveným  euro-
oknám.  Rozsiahly  sortiment  príslušenstva  dopĺňa  
komplexnosť  produktovej  ponuky  a zvyšuje  úžit-
kovú hodnotu okien.

Schüco Corona CT 70 – Classic



Dodávateľ pre váš región

Technické údaje

Vlastnosť Norma Hodnota / trieda

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210 trieda C5/B5

Vodotesnosť EN 12208 trieda 9A

Prievzdušnosť EN 12207 trieda 4

Ovládacia sila EN 13115 trieda 2

Mechanická pevnosť EN 13115 trieda 4

Odolnosť proti opak. otváraniu a zatváraniu EN 12400 trieda 2

Súčiniteľ prechodu tepla EN ISO 10077-1 Uf=1,41), Uw=1,32) W/m2K

1) pri pohľadovej šírke rámu a krídla 120 mm
2) pri normovom rozmere okna 1230×1480 mm, zasklení Ug=1,1 W/m2K a plastovom dištančnom rámiku

Novinka Farebné možnosti
Farby  dotvárajú  architektúru  a  zásadným 
spôsobom ovplyvňujú celkovú estetiku stav-
by.  U  nás  si  môžete  vybrať  zo  štandardnej 
bielej  farby  (RAL  9016),  jednostrannej,  ale-
bo obojstrannej laminácie (29 drevodekorov 
a  RAL  farieb),  opláštenia  plastového  profilu 
ALU-clipom  (cca.  220 RAL  farieb  a  eloxov), 
ako  aj  nástreku  plastového  profilu  farbami 
podľa  RAL  vzorkovníka.  Jednostranná  lami-
nácia  je  aplikovaná  na  biely  plastový  profil, 
obojstranná  laminácia  na  hnedý  plastový 
profil.

Šetrenie energiou
Úspora  energie  je  dnes  živo  diskutovaná 
téma,  ktorá  sa  bytostne  dotýka  každého 
z  nás.  Nielen  výškou  nákladov  na  vyku-
rovanie,  ale  i  prebiehajúcimi  klimatickými 
zmenami.  Zníženie  spotreby  a  následne 
i  výroby  energie  je  základným  predpokla-
dom pre  trvalo udržateľný  rozvoj  ľudstva na 
Zemi.  Sme  zakladajúcim  členom  združenia 
SLOVENERGOokno,  presadzujúcim  výrobu 
a predaj energiu šetriacich okien a dverí. Aj 
na základe členstva v tomto združení sme sa 
rozhodli  označovať naše okná štítkami  s  in-
formáciami o energetickej efektívnosti okien 
(viac na www.slovenergookno.sk).

Priečny rez oknom

Laminácia siena noce

Laminácia siena rosso

Opláštenie ALU-clipom


