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Při pořizování nových oken věnujte pozornost i kování,
které ovlivňuje funkčnost okna. Plastová, dřevěná
a dřevohliníková okna OTHERM jsou nově standardně
osazována kováním OTHERM RESIST 3+, které vyniká
zvýšenou bezpečností, dokonalou funkčností a komfortem.
Ve standardu kování OTHERM RESIST 3+
s jedinečnou konstrukcí:
3 speciální bezpečnostní uzávěry v základní sadě kování
přispívají ke zvýšené odolnosti proti vloupání
jedinečný komfortní hřibový rolničkový čep, který zaručuje
optimálně nastavený uzavírací systém s dlouhou životností,
napomáhá k snadnému uzavření
nadstandardní těsnost zaručuje maximální vzdálenost mezi
uzavíracími body 700 mm (plastová okna) a o 50 % více
uzavíracích bodů než běžná kování

Letní ventilace

Zimní ventilace

NÁŠ TIP

Využijte možnosti doplnit kování
o energeticky úsporné nůžky, díky kterým
jednoduše omezíte úhel vyklopení dle vaší
potřeby (letní/zimní větrání).
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VÝHODY KOVÁNÍ
OTHERM RESIST 3+
patentovaná poloha přizvedávače křídla a pojistky
proti chybné manipulaci s klikou
automatické přitahování křídla u horního závěsu
uzavírací bod těsně pod horním závěsem
pojistka proti vysazení horního závěsu
ve sklopné poloze

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
kompozitní bezpečnostní rámový díl dosahuje
minimálního otěru pro snadnou manipulaci,
vysoké odolnosti proti násilnému vniknutí
a atraktivního vzhledu
komfortní hřibový čep s otočným a výškově
nastavitelným pouzdrem se přizpůsobuje
automaticky při změně podmínek na rámu,
např. při změně teploty a stará se o neustálou
lehkost zavírání oken
samovolnému pohybu křídla v poloze vyklopeno,
např. při průvanu zamezuje integrovaná brzda
v nůžkovém pantu
kování se vyznačuje vysokou odolností proti vlivům
okolního prostředí díky korozní ochraně prováděné
nanotechnologií
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