Okna in vrata

Sistem SCHÜCO CORONA CT 70 AS / MD

Pravilno okovje odloËa o udobju in varnosti, ki vam ga
nudi vaše okno.

5 komorna proﬁlna konstrukcija CORONA CT 70 je osnova za okna z zelo
dobro izolacijo. V povezavi z neprekinjenimi pripirnimi EPDM- tesnili (Corona CT 70 AS) in toplotno zašËitnim
steklom so zagotovljene najboljše
izolacijske vrednosti.
Sistem Corona CT 70 MD z dodatnim
srednjim tesnilom omogoËa najvišje udobje tesnjenja, kar se odraža
predvsem v izboljšani zvoËni izolaciji. MoËne jeklene ojaËitve v proﬁlih
skrbijo za visoko stabilnost in dolgo
življenjsko dobo elementov. Okna in
vrata Corona CT 70 odlikuje njihov
brezËasni dizajn in ozke konture proﬁlov. Konturi proﬁlov Rondo (loËno
krilo) in Classic (ravno krilo) opredeljujeta individualni dizajn stanovanjske hiše.
Schüco Corona CT 70 AS Rondo

activPilot podjetja Winkhaus tukaj postavlja nova merila. Ta inovativni nagibno vrtljivi sistem nudi edinstvene
funkcije. activPilot kot edino okovje v
svetovnem merilu ponuja nov sistem
zapiranja, ki je preprost za uporabo in
zagotavlja veË zašËite in tesnjenja.

Schüco Corona CT 70 MD Classic

Sistem SCHÜCO CORONA TopAlu

Schüco VarioTec

Zunanje aluminijske pokrivne letvice
so atraktivna oblikovna izvedba sistemov iz umetne mase. Aluminij je
material brezËasne elegance, idealen
za koncepte moderne arhitekture.
Raznolikost izvedb obsega celoten
barvni spekter RAL lestvice in izvedb
eloksiranja. Tudi razliËne barvne kombinacije podboja in krila so z aluminijskimi pokrivnimi letvicami sistemsko
izvedljive. Letvice Corona TopAlu so
na voljo za vse gradbene globine in
razliËne konture sistemov Corona.

Schüco Corona CT 70 MD TopAlu Classic

Sistemi iz umetne mase Schüco Corona

Barvni in lesni dekorji
Barvni spekter dekorativnih folij sega
od klasiËnih odtenkov do moËnih
barvnih nians. Program dopolnjujejo
ﬁno strukturirani lesni dekorji, ≈Siena« dekorji (3D lesna struktura) ter
novi metalni dekorji in gladki barvni
dekorji brez strukture.

Schüco Corona Sl 82 TopAlu Rondo

Sistem SCHÜCO CORONA CT 70 za vrata
Pri vratih je najpomembnejša izvedba
nizkega praga, ki s termiËno prekinitvijo alu proﬁla zagotavlja izvrstne izolacijske vrednosti. Izvedba omogoËa
uporabo vseh obiËajnih okovij, odvod
vode iz konstrukcije je sistemsko in
neopazno izveden. Nizki prag je v
skladu s standardom DIN 18025, ki
opredeljuje gibanje brez ovir za osebe
z omejenimi sposobnostmi gibanja.
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Sistem SCHÜCO VENTOTHERM −
nove dimenzije prezraËevanja

Rolete

Podjetje P.S.T. d.o.o. skrbi za svoje kupce že od
leta 1994. V podjetju se od vsega zaËetka ukvarjamo s proizvodnjo, prodajo in montažo stavbnega pohištva. Bili smo eno prvih podjetij v Sloveniji s proizvodnjo in montažo aluminijastih rolet,
ki še vedno predstavljajo najvišji kvalitetni razred
med roletami. Svojo ponudbo smo z leti obogatili še s proizvodnjo in montažo aluminijastih rolo
garažnih vrat, aluminijastih oken in vhodnih vrat,
aluminijastih zimskih vrtov in steklenih fasad,
PVC oken in vrat, PVC zimskih vrtov, notranje in
zunanje žaluzije, ter ostalih vrst senËil.

Tudi danes ohranjamo visoko kvaliteto naših izdelkov in storitev z nenehnim izboljševanjem, novimi materiali, kvalitetno montažo in servisom.

Podjetje P.S.T. d.o.o. vam poleg kvalitetnih

Schüco VENTOTHERM je novo razviti,
decentralni sistem prezraËevanja s povratnim pridobivanjem toplote
(rekuperacijo), ki postavlja nova merila prezraËevanja. Sistem je ustrezno
dimenzijsko zasnovan, da je omogoËena preprosta integracija v okno in da
je hkrati zagotovljen maksimalni vpad
svetlobe. Izvrstna zvoËna izolacija in
vgrajeni ﬁlter prašnih delcev še dodatno
izboljšata udobje bivanja.

proizvodov ponuja tudi kvalitetne storitve:
• brezplaËne izmere in svetovanje na domu,
• demontaže in odvoz starih oken,
• montaža novih oken in rolet ter

Prostor je pravilno senËen, Ëe je senËilo
vgrajeno na zunanji, fasadni strani okna.
Eno najboljših senËil na fasadni strani
okna predstavljajo rolete. Rolete so z razvojem materialov nadomestile polkna.
Njihova prednost pred polkni je v tem, da
ne zavzemajo prostora na fasadi, ampak
se zvijejo v omarico nad ali pred oknom.
Prostor lahko zasenËijo ali v celoti zatemnijo. Rolete vas uËinkovito varujejo pred
soncem in hrupom, prostor dodatno toplotno izolirajo in protivlomno zašËitijo.

Lastnosti in prednosti:
• Vgradnja v zgornji podboj okna
• Preprosta montaža omogoËa integracijo v skoraj vsa okna
• Upravljanje se vrši s stikalom, integriranim v podboj
• PrepreËena sta prepih in
vdor insektov
• Ohranjene so vse lastnosti zaprtega
okna: tesnost, zvoËna izolacija, toplotna zašËita, protivlomna varnost
• Visoki energetski prihranki s 45% stopnjo zagotavljanja toplote
• Nadzor kvalitete zraka preko senzorja
za vlago in CO2 / VOC
• Sistem je možno zasnovati avtarkiËno,
s fotovoltaiËnim modulom v nadstrešku okna, ki vrši njegovo napajanje

Glede na obliko omarice kamor se zvijejo
rolete loËimo tri vrste rolet: predokenske
nadometne, predokenske podometne in
nadokenske rolete.

Dvižno - drsni sistem SCHÜCO Corona CT 70 HS

ostalega stavbnega pohištva,
• montaža notranjih in zunanjih okenskih polic
• obdelava špalet in zakljuËna gradbena dela,
• servisna dejavnost.

P.S.T. d.o.o., proizvodnja, storitve, trgovina
Obrtna cona Dobja vas,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija
T: (02) 87 05 710,
F: (02) 87 05 720,
E: info@pst.si
S: www.pst.si

Sistem SCHÜCO CORONA SI 82
Sistem Corona SI 82 za okna in vrata je
na voljo v 7- ali 6- komorni izvedbi (Rondo, Classic). StatiËno je ojaËan s konvencionalnimi jeklenimi ojaËitvami, ima
tri ravnine tesnjenja. OmogoËa izvrstno
toplotno izolacijo, najvišjo stopnjo tesnosti z EPDM tesnili, stabilnost in dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti in prednosti:
• 6/7- komorni proﬁlni sistem z izolacijskimi vrednostmi do 1,1 W/m2K
• VeËja gradbena globina
• Tri ravnine tesnjenja z EPDM tesnili,
odpornimi na vremenske vplive
• Ozke vidne širine 120 mm omogoËajo maksimalni vpad svetlobe
• ©iroka ponudba barv in dekorjev
• Izvedba tudi kot okenska vrata z nizkim
pragom po DIN 18025 (brez ovir)

- 19 %

242 kWh/(m2a)

Dvižno- drsni sistem CORONA CT 70
HS je po zaslugi svoje dobre toplotne
izolacije zelo primeren za uporabo na
podroËjih teras, balkonov in zimskih
vrtov. Ob tem vodila te konstrukcije z
obojestranskim, drsnim upravljanjem v
kombinaciji z nizkim pragom brez ovir
zagotavljajo prepriËljivo udobje. Tudi
pri krilih velikih površin so zagotovljene
najboljše vrednosti tesnjenja in visoka
stabilnost elementov.

195kWh/(m2a)

Poraba energije pri starih oknih,
primer: Uw = 2,8 W/m2K
Poraba energije pri oknih Corona
SI 82, primer: Uw = 1,1 W/m2K
Za enodružinsko hišo s ca. 180 m2 stanovanjske površine, leto izdelave 1980,
je mogoËe doseËi prihranke kurilnega
olja do 660 l letno.
To ustreza 1.050 m3 CO2 na leto.
Schüco Corona SI 82 Classic
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Okna in vrata

PrivošËite si tradicijo!
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