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System Thermo74 zapewnia niskå wartoÿç
wspó¢czynnika U, SFB 1074

System Thermo 74 jest dostëpny w dwóch wersjach:
SFB 1074 oraz SFB 1074 TX. W obu przypadkach profile
så izolowane przek¢adkå o szerokoÿci 30 mm ze wzmoc-
nionego w¢óknem szklanym poliamidu.
SFB 1074 TX posiada ponadto izolacjë w postaci wk¢adki
z tworzywa komórkowego umieszczonej miëdzy
przek¢adkami termicznymi. Izolacja z tworzywa komórko-
wego poprawia wartoÿç wspó¢czynnika U dla przekroju

profilu o 0,3 W/m2 K. Do kuchni, ¢azienek, p¢ywalni i lokali
o wysokiej wilgotnoÿci powietrza zalecany jest system
SFB 1074 TX, który spe¢nia wymagania dla grupy ma-
teria¢owej 1 wed¢ug normy DIN 4108 T.4. Umiejscowienie
witryny w ÿcianie jest bardzo wa¯ne dla uzyskania wysokich
temperatur powierzchni. Okna nale¯y zawsze umieszczaç
w ciep¢ej czëÿci ÿciany aby wyeliminowaç mostki termiczne.

-15°C +20°C

2°0°-4° 6° 10° 12° 14°-6° 4° 8°-2°

Rozk¢ad temperatury na profilach
okiennych zosta¢ obliczony teore-
tycznie  przy u¯yciu programu
komputerowego
”FRAME4”
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Thermo 74 okna, drzwi balkonowe, drzwi
tarasowe otwierane do wewnåtrz SFB 1074

System architektoniczny Thermo 74 jest w swojej konstrukcji
nowatorski. Wiele uwagi i pracy poÿwiëciliÿmy aby uzyskaç
system praktyczny, estetyczny, o zaawansowanych paramet-
rach technicznych ale przede wszystkim energooszczëdny.
W przysz¢oÿci elementem dominujåcym w budownictwie bëdå
wymagania w zakresie gospodarowania energiå i ochrony
ÿrodowiska. Dziëki systemowi Thermo 74 uzyskujemy niskå
wartoÿç wspó¢czynnika przenikania ciep¢a U oraz wysoki
poziom szczelnoÿci powietrznej dla wszystkich produktów.
Swoboda projektowania w podstawowym zakresie jest bardzo
du¯a, miëdzy innymi dziëki szerokiemu wyborowi profili
szkieletowych, listew monta¯owych oszklenia oraz wariantom
wykoæczenia powierzchni. Ponadto profile aluminiowe nadajå
sië w 100% do powtórnego przetworzenia.
Podstawowå cechå systemu Thermo 74 jest jego symetrycz-
na budowa. Przek¢adka termiczna, wykonana ze wzmocnione-
go w¢óknem szklanym poliamidu, jest umieszczona centralnie i
z obu stron jest otoczona profilami
z symetrycznie rozmieszczonymi komorami i rowkami. Wrëgi
okna så przystosowane do instalacji podwójnych lub potrój-
nych szyb zespolonych oraz wype¢nieæ o gruboÿci 54 mm.
Okna, drzwi balkonowe, drzwi tarasowe SFB 1074 spe¢niajå
wysokie wymagania w zakresie szczelnoÿci powietrznej
i wodnej, a tak¯e så bardzo odporne na obciå¯enie parciem
wiatru. Profile mo¯na powlekaç, stosujåc anodowanie lub
lakierowanie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i na
zewnåtrz mo¯na wykorzystywaç ró¯ne kolory i metody powle-
kania. Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J



I-11

Okno sta¢e Okno otwierane
do wewnåtrz

Dwukwaterowe okno otwierane ze
sta¢ym s¢upkiem miëdzyokiennym
lub bez s¢upka

Drzwi balkono-
we, otwierane
do wewnåtrz

Wåska oÿcie¯nica/
skrzyd¢o

Wåska oÿcie¯nica/skrzyd¢o
z wklës¢å powierzchniå
zewnëtrznå

Wåska oÿcie¯nica/skrzyd¢o
ze ÿciëtå powierzchniå
zewnëtrznå

Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o dla okien otwieranych do wewnåtrz

Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o dla drzwi balkonowych otwieranych do wewnåtrz

Drzwi balkonowe
otwierane do wewnåtrz
z szybå

Drzwi balkonowe
otwierane do wewnåtrz
z wype¢nieniem

Okno otwierane do
wewnåtrz z ¢ukowym
naÿwietlem górnym

Thermo 74 okna, drzwi balkonowe otwierane
do wewnåtrz Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o
SFB 1074
W systemie otwieranych do wewnåtrz okien SFB 1074
mo¯liwe så ró¯ne kombinacje profili oÿcie¯nicy i skrzyd¢a.
Profile skrzyd¢a do otwieranych do wewnåtrz drzwi balko-
nowych så dostëpne w dwóch wersjach - dla okuç do
zawieszenia bocznego (Fix) oraz dla okuç rozwierno-

uchylnych. Odnoÿnie funkcji okuç, patrz str. I-15.
System SFB 1074 stosuje sië na okna pojedyncze oraz
okna wielokwaterowe. Rozmiary okien: maks. wysokoÿç
2100 mm, maks. szerokoÿç 1550 mm, min. wysokoÿç 500
mm, min. szerokoÿç 450 mm, maks. masa skrzyd¢a 100 kg.

Okno blokowe: patrz
str. I-16

Okno dwuskrzyd¢owe z ruchomym
s¢upkiem miëdzyokiennym
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Otwierane na zewnåtrz okna SFB 1074 zosta¢y specjalnie
zaprojektowane z myÿlå o oddymianiu i odpowiedniej ewa-
kuacji w przypadku po¯aru. Otwierane na zewnåtrz drzwi
balkonowe SFB 1074 o maksymalnej szerokoÿci 1200 mm
i wysokoÿci 2400 mm mogå byç ¢åczone z kwaterami sta¢ymi.
Zamykanie drzwi balkonowych odbywa sië za pomocå zasuw-
nicy 3-punktowej i hamulca okiennego. Klamkë mo¯na
wyposa¯yç w zamek bëbenkowy. Okna otwierane na
zewnåtrz bazujå na tej samej konstrukcji, co pozosta¢e okna
wchodzåce w sk¢ad naszego dobrze izolowanego systemu
okien Thermo 74, w którym uzyskano niskå wartoÿç
wspó¢czynnika przenikania ciep¢a U. Przek¢adka izolacyjna
wykonana z poliamidu jest umieszczona symetrycznie miëdzy
komorami i rowkami profili. Okna i drzwi balkonowe spe¢niajå
wysokie wymagania w zakresie szczelnoÿci powietrznej
i wodnej, a tak¯e odpornoÿci na obciå¯enie wiatrem. Skrzyd¢a
okienne så dostëpne w trzech rozmiarach. Elementy otwiera-
ne i sta¢e mo¯na ¢åczyç w partie wielokwaterowe. Wrëgi okna
så przystosowane do instalacji podwójnych lub potrójnych
szyb zespolonych oraz wype¢nieæ o gruboÿci 54 mm, co
umo¯liwia osiågniëcie wspó¢czynnika U dla szyby o wartoÿci
0,7 W/m2K.

Thermo 74 okna, drzwi balkonowe otwierane
na zewnåtrz oddymianie i ewakuacja
SFB 1074
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Thermo 74 okna, drzwi balkonowe otwierane
na zewnåtrz. Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o

W systemie otwieranych na zewnåtrz okien SFB 1074
mo¯liwe så ró¯ne kombinacje profili oÿcie¯nicy i skrzyd¢a.
Odnoÿnie funkcji okuç, patrz str. I-15. System otwieranych
na zewnåtrz okien SFB 1074 stosuje sië na okna pojedyn-
cze lub wielokwaterowe. Okna te mo¯na równie¯ monto-

waç w systemach fasad SFB 4050, 4150, 4060 i 5050,
patrz rozdzia¢ D, a odnoÿnie SFB 3074 - rozdzia¢ C.
Rozmiary okien: maks. wysokoÿç 2400 mm, maks.
szerokoÿç  1200 mm, min. wysokoÿç 1800 mm, min.
szerokoÿç 700 mm, maks. masa skrzyd¢a 130 kg.

Drzwi balkonowe
otwierane na zewnåtrz,
z naÿwietlem górnym

Okno otwierane na zewnåtrz,
alternatywnie z ¢ukowym
naÿwietlem górnym

Okno wielokwaterowe z jednå kwaterå
otwieranå na zewnåtrz

Oÿcie¯nica z wåskim
skrzyd¢em

Wåskie skrzyd¢o w oknie
wielokwaterowym

Oÿcie¯nica z szerokim
skrzyd¢em

Szerokie skrzyd¢o w oknie
wielokwaterowym

Drzwi balkonowe otwierane
na zewnåtrz z szybå

Drzwi balkonowe otwierane
na zewnåtrz z wype¢nieniem

Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o dla drzwi balkonowych otwieranych na zewnåtrz

Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o dla okien otwieranych na zewnåtrz

Drzwi balkonowe
otwierane na zewnåtrz
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Drzwi tarasowe SFB 1074

Wielkoÿci drzwi tarasowych
Maks. wysokoÿç 2400 mm
Maks. szerokoÿç 1650 mm
Maks. wysokoÿç + szerokoÿç 3700 mm
Maks. masa skrzyd¢a drzwiowego 150 kg

Okucia do drzwi tarasowych SFB 1074 TX
System okienny SFB 1074 TX
Okucia Siegenia PSK-Portal LM
Klamka Siegenia PSK LM z zamkiem
Szyba Szyba zespolona / Szyba specjalna
Wykoæczenie
powierzchni Anodowanie / Lakierowanie proszkowe

Zamkniëte Wietrzenie, po¢o¯enie uchylne

Otwarte

Drzwi tarasowe w po¢o¯eniu zamkniëtym - szyby znajdujå sië w jednej p¢aszczy¶nie

Drzwi tarasowe otwierajå sië ca¢kowicie w bok, przesuwajåc sië po
szynie równolegle do znajdujåcej sië na zewnåtrz czëÿci sta¢ej.

Drzwi tarasowe SFB 1074  dajå w po¢åczeniu z dobrymi
szybami zespolonymi du¯e mo¯liwoÿci zastosowania
w charakterze otwieranych czëÿci witryny. Drzwi tarasowe
SFB 1074 wykorzystujå najwiëksze profile skrzyd¢a
dostëpne w systemie okiennym. Dziëki mechanizmowi
”odstawno-przesuwnemu”, montowanemu w sposób
niewidoczny w rowku profilu, uzyskujemy drzwi tarasowe
spe¢niajåce kilka funkcji. W po¢o¯eniu zamkniëtym szyba
czëÿci sta¢ej znajduje sië w jednej p¢aszczy¶nie z szybå

czëÿci otwieranej. Drzwi tarasowe mo¯na otwieraç do
wewnåtrz w funkcji uchylnej wietrzenia, jak równie¯
otwieraç w bok, przesuwajåc je po szynie równolegle do
znajdujåcej sië na zewnåtrz czëÿci sta¢ej. Klamka wypo-
sa¯ona jest standardowo w zamek. W drzwiach taraso-
wych mo¯na zamontowaç podwójnå lub potrójnå szybë
zespolonå. Wype¢nienia mogå mieç gruboÿç do 54 mm,
co odpowiada wspó¢czynnikowi U o wartoÿci 0,8 W/m2 K.

Dzia¢anie okuç do drzwi tarasowych

Otwarte

Wietrzenie

Zamkniëte

Otwarte

Zamkniëte
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Okna, drzwi balkonowe SFB 1050, 1074
Dzia¢anie okuç

SFB 1074 Rozwieralno-uchylne,
otwieranie do wewnåtrz
System okienny SFB 1074
Okucia Siegenia LM 4200-TBT
Klamka LM 16126
Klamka z zamkiem LM 16131

SFB 1074, Zawieszenie boczne,
otwieranie do wewnåtrz
System okienny SFB 1074
Okucia Siegenia LM 4200-D
Klamka LM 16126
Klamka z zamkiem LM 16131

SFB 1074, Zawieszenie dolne,
otwieranie do wewnåtrz
System okienny SFB 1074
Okucia Siegenia LM-K
Klamka LM 16126
Klamka z zamkiem LM 16131

SFB 1074, Zawieszenie górne,
otwieranie do wewnåtrz
System okienny SFB 1074
Okucia Siegenia LM-K
Klamka LM 16126
Klamka z zamkiem LM 16131

SFB 1074 Rozwieralno-uchylne,
otwieranie do wewnåtrz
System okienny SFB 1074
Okucia Siegenia LM 4200-TBT
Klamka LM 16126
Klamka z zamkiem LM 16131

SFB 1074, Zawieszenie boczne,
otwieranie do wewnåtrz
System okienny SFB 1074
Okucia Siegenia LM 4200-D
Klamka LM 16126
Klamka z zamkiem LM 16131

Funkcja rozwieralno-uchylna

Zawieszenie boczne

Zawieszenie górne

Zawieszenie dolne

Funkcja rozwieralno-uchylna

Wietrzenie
(po¢o¯enie
uchylne)

Otwarte
(zawieszenie
boczne)

Wietrzenie
(po¢o¯enie
uchylne)

Otwarte
(zawieszenie
boczne)

Otwarte

Wietrzenie

Zamkniëte

Otwarte

Zamkniëte

Otwarte

Zamkniëte

Otwarte

Zamkniëte

Otwarte

Wietrzenie

Zamkniëte
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Okna blokowe SFB 1074

Otwierane do wewnåtrz “okna blokowe” SFB 1074 zosta¢y
zaprojektowane w celu zaspokojenia zapotrzebowania rynku
na okna ze skrzyd¢em niewidocznym z zewnåtrz. Okno bloko-
we bazuje na tej samej konstrukcji, co pozosta¢e okna
wchodzåce w sk¢ad naszego dobrze izolowanego systemu
okien Thermo 74. Przek¢adka izolacyjna wykonana z poliamidu
jest umieszczona symetrycznie miëdzy komorami i rowkami
profili. W celu uzyskania ukrytego skrzyd¢a, w szybie zespolo-
nej wysuniëto szybë zewnëtrznå i po¢åczono jå z profilem
skrzyd¢a. Rowki w profilach oÿcie¯nicy i skrzyd¢a så dostoso-
wane do okuç otwierajåcych okno do wewnåtrz (w po¢o¯enie:
rozwieralne, uchylne, odchylne, rozwieralno-uchylne). Elemen-
ty otwierane i sta¢e mo¯na ¢åczyç w okna wielokwaterowe.
Wrëgi profili så przystosowane do instalacji podwójnych szyb
zespolonych, w których szyba zewnëtrzna jest wysuniëta.
Oznacza to, ¯e szyba zewnëtrzna jest wiëksza ni¯ szyba
wewnëtrzna. Okno spe¢nia wysokie wymagania w zakresie
szczelnoÿci powietrznej i wodnej, a tak¯e odpornoÿci na
obciå¯enie wiatrem.
Profile okien blokowych mo¯na powlekaç, stosujåc anodowa-
nie lub lakierowanie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i na
zewnåtrz mo¯na wykorzystywaç ró¯ne kolory i metody powle-
kania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J



I-17

Okna blokowe SFB 1074
Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o

Okno otwierane
do wewnåtrz

Okno otwierane ze sta¢ym
s¢upkiem miëdzyokiennym

Okno otwierane/sta¢e

Wåska oÿcie¯nica/skrzyd¢o Szeroka oÿcie¯nica/skrzyd¢o

Kombinacje oÿcie¯nica/skrzyd¢o dla okien

Okno otwierane ze sta¢ym s¢upkiem
miëdzyokiennym

Okno otwierane/sta¢e

Okno otwierane do
wewnåtrz z ¢ukowym
naÿwietlem górnym

W systemie okien blokowych SFB 1074 mo¯liwe så ró¯ne
kombinacje profili oÿcie¯nicy i skrzyd¢a. Odnoÿnie funkcji
okuç, patrz str. I-15. Profile ramy mo¯na równie¯ monto-
waç w systemach fasad SFB 4050, 4150, 4060 i 5050,
patrz rozdzia¢ D, a odnoÿnie SFB 3074 - rozdzia¢ C.

Skrzyd¢o okna blokowego stosuje sië na okna pojedyncze
lub wielokwaterowe. Rozmiary okien: maks. wysokoÿç
2100 mm, maks. szerokoÿç 1550 mm, min. wysokoÿç
500 mm, min. szerokoÿç 450 mm, maks. masa skrzyd¢a
100 kg.

Okno blokowe w fasadzie
SFB 4150 (SFB 4050, 4060, 5050)
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Okna SFB 1105 - obrotowo-ÿlizgowe
otwierane na zewnåtrz

Okna w systemie SFB 1105 så oknami otwieranymi na
zewnåtrz z mo¯liwoÿciå pe¢nego obrucenia. System ten jest
opatentowany i charakteryzuje sië wieloma ciekawymi rozwiå-
zaniami, takimi jak: ukryte okucia, drena¯, mo¯liwoÿç zamon-
towania parapetu, blokada dla dzieci, mo¯liwoÿç obrócenia
o 180°, bardzo dobra izolacyjnoÿç termiczna oÿcie¯nicy
i skrzyd¢a przy zachowaniu wysokich temperatur powierzch-
niowych oraz mo¯liwoÿç zastosowania ró¯nych kolorów od
wewnåtrz i od zewnåtrz. G¢ëbokoÿç profilu wynosi 105 mm,
przek¢adkë termicznå wykonano z poliamidu. Okna SFB 1105
mo¯na wykonywaç w ró¯nych wariantach jako okna sta¢e -
nieotwierane, otwierane na zewnåtrz okna obrotowo-ÿlizgowe
z zawieszeniem poziomym, otwierane na zewnåtrz okna
obrotowo-ÿlizgowe z zawieszeniem pionowym, otwierane na
zewnåtrz okna z zawieszeniem bocznym, dolnym lub górnym.
Ponadto istnieje mo¯liwoÿç zastosowania poziomych i piono-
wych s¢upków okiennych w ró¯nych kombinacjach z oknami
sta¢ymi i otwieranymi. Okucie ÿlizgowe poziome lub pionowe
jest ukryte miëdzy oÿcie¯nicå i skrzyd¢em, posiada wbudo-
wanå blokadë dla dzieci oraz zapewnia dwa po¢o¯enia
w funkcji wietrzenia. Okno mo¯na obróciç o 180°, dziëki
czemu zewnëtrznå powierzchnië szyby mo¯na umyç
z wnëtrza budynku. Wrëgi okienne mogå pomieÿciç podwójnå
lub potrójnå szybë zespolonå.
Profile mo¯na powlekaç, stosujåc anodowanie lub lakierowa-
nie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i na zewnåtrz mo¯na
wykorzystywaç ró¯ne kolory i metody powlekania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J
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Okna SFB 1105 mo¯na wykonywaç w ró¯nych wariantach:
jako okna sta¢e - nieotwierane, otwierane na zewnåtrz okna
obrotowo-ÿlizgowe z zawieszeniem poziomym, otwierane
na zewnåtrz okna obrotowo-ÿlizgowe z zawieszeniem
pionowym, otwierane na zewnåtrz okna z zawieszeniem
bocznym, dolnym lub górnym

Okna SFB 1105
Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o

Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o dla okien

Oÿcie¯nica z podwójnå
szybå zespolonå

Oÿcie¯nica z potrójnå szybå
zespolonå

Skrzyd¢o z podwójnå szybå
zespolonå

Skrzyd¢o z potrójnå szybå
zespolonå

Pionowy s¢upek miëdzyokienny
z oknami sta¢ymi

Okno dwuskrzyd¢owe,
otwierane/sta¢e

Okno otwierane ze sta¢ym
s¢upkiem miëdzyokiennym

Okno otwierane na
zewnåtrz

Okno sta¢e -
nieotwierane

Okno otwierane/sta¢e Otwierane na
zewnåtrz okno
obrotowo-ÿlizgowe
z zawieszeniem
poziomym
SFB 1105 GH

Otwierane na
zewnåtrz okno
obrotowo-ÿlizgowe
z zawieszeniem
pionowym
SFB 1105 GV

Otwierane na
zewnåtrz okno
z zawieszeniem
bocznym
SFB 1105 S

Funkcje okien SFB 1105

Wielkoÿci okien otwieranych
Otwierane na zewnåtrz okno obrotowo-ÿlizgowe z zawie-
szeniem poziomym SFB 1105 GH - maks. wysokoÿç
1600 mm, maks. cië¯ar skrzyd¢a 70 kg. Otwierane na
zewnåtrz okno obrotowo-ÿlizgowe z zawieszeniem piono-
wym  SFB 1105 GV - maks. szerokoÿç 1200 mm, maks.
cië¯ar skrzyd¢a 50 kg. Otwierane na zewnåtrz okno
z zawieszeniem bocznym SFB 1105 S - maks. cië¯ar
skrzyd¢a 45 kg
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SFB 1105 S - otwierane na zewnåtrz
okno z zawieszeniem bocznym
i ukrytymi zawiasami. Istnieje równie¯
mo¯liwoÿç zastosowania zawieszenia
górnego lub dolnego oraz zainstalo-
wania blokady dla dzieci.

SFB 1105 GV - otwierane na
zewnåtrz okno obrotowo-ÿlizgowe
z zawieszeniem pionowym posiada
ukryte okucia umo¯liwiajåce obróce-
nie okna o 180° po zewnëtrznej
stronie oÿcie¯nicy. Okucia zapew-
niajå nastëpujåce funkcje: po¢o¯enie
zamkniëte, wietrzenie oraz po¢o¯enie
umo¯liwiajåce umycie zewnëtrznej
powierzchni szyby z wnëtrza budyn-
ku. Okucie posiada wbudowanå
blokadë dla dzieci.

SFB 1105 GH - otwierane na
zewnåtrz okno obrotowo-ÿlizgowe
z zawieszeniem poziomym posiada
ukryte okucia umo¯liwiajåce obróce-
nie okna o 180° po zewnëtrznej
stronie oÿcie¯nicy. Okucia zapew-
niajå nastëpujåce funkcje: po¢o¯enie
zamkniëte, wietrzenie oraz po¢o¯enie
umo¯liwiajåce umycie zewnëtrznej
powierzchni szyby z wnëtrza budyn-
ku. Okucie posiada wbudowanå
blokadë dla dzieci.

Klamka standardowa Klamka z zamkiem

Blokada dla dzieci w okuciu
ÿlizgowym poziomym

Blokada dla dzieci
w oknie z zawieszeniem
pionowym

Okna SFB 1105
Dzia¢anie okuç
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Na okna w systemie SFB 1105 mo¯na montowaç szprosy
naszybowe wykonane z profili aluminiowych. Szprosy
o szerokoÿci 28 mm i gruboÿci 13 mm znajdujå sië po
zamontowaniu w odleg¢oÿci oko¢o 8 mm od zewnëtrznej
powierzchni szyby. Ich monta¯ jest u¢atwiony dziëki
zastosowaniu specjalnych zatrzasków, które zapewniajå

Okna SFB 1105
Szprosy naszybowe

Szpros naszybowy SFB 1105

SFB 1105 ze szprosem naszybowym SFB 1105, specjalne zatrzaski u¢atwiajå
demonta¯ szprosów

równie¯ prosty sposób zdejmowania szczeblin przy myciu
okna.
Podzia¢ szyb i kolorystyka så ca¢kowicie dowolne. Profile
mo¯na anodowaç lub lakierowaç na szereg dostëpnych
kolorów.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J
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Okna nieizolowane SFB 1050

Otwierane do wewnåtrz nieizolowane okna SFB 1050 zosta¢y
zaprojektowane do zastosowaæ, w których potrzebne så
okna otwierane bez wymagania niskiej wartoÿci wspó¢czynni-
ka przenikania ciep¢a U. Rowki w profilach oÿcie¯nicy
i skrzyd¢a så dostosowane do okuç zamykajåcych otwie-
ranych do wewnåtrz okien rozwieralnych, uchylnych, odchyl-
nych i rozwieralno-uchylnych. Elementy otwierane i sta¢e
mo¯na ¢åczyç w okna wielokwaterowe. Wrëgi profili så
przystosowane do instalacji szyb pojedynczych, podwójnych
szyb zespolonych i wype¢nieæ izolowanych o gruboÿci do
33 mm. Okno spe¢nia wysokie wymagania w zakresie
szczelnoÿci powietrznej i wodnej, a tak¯e  odpornoÿci na
obciå¯enie wiatrem.
Profile okienne mo¯na powlekaç, stosujåc anodowanie lub
lakierowanie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i na
zewnåtrz mo¯na wykorzystywaç ró¯ne kolory i metody
powlekania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.
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Okna SFB 1050
Warianty oÿcie¯nica/skrzyd¢o

Okno sta¢e Okno otwierane do
wewnåtrz

Okno otwierane ze sta¢ym
s¢upkiem miëdzyokiennym

Drzwi okienne,
otwierane do
wewnåtrz

Okno otwierane z szybå
pojedynczå

Okno sta¢e z szybå
zespolonå

Warianty oszklenia dla okien sta¢ych i otwieranych

Wype¢nienia w sta¢ych i otwieranych oknach/drzwiach balkonowych

Otwierane do wewnåtrz okno/drzwi
balkonowe z wype¢nieniem

Okno sta¢e z wype¢nieniem

Okno otwierane do
wewnåtrz z ¢ukowym
naÿwietlem górnym

W otwieranych do wewnåtrz nieizolowanych oknach
SFB 1050 mo¯liwe så ró¯ne kombinacje profili oÿcie¯nicy
i skrzyd¢a. Odnoÿnie funkcji okuç, patrz str. I-15. Profile
skrzyd¢a mo¯na równie¯ montowaç w systemach fasad
SFB 4050, 4150, 4060 i 5050, patrz rozdzia¢ D, a
odnoÿnie

SFB 3074 - rozdzia¢ C. System SFB 1050 stosuje sië na
okna pojedyncze lub wielokwaterowe. Rozmiary okien:
maks. wysokoÿç 2100 mm, maks. szerokoÿç 1550 mm,
min. wysokoÿç 500 mm, min. szerokoÿç 450 mm,
maks. masa skrzyd¢a 100 kg.

Okno sta¢e z szybå
pojedynczå

Okno otwierane z szybå
zespolonå
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