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1 | Kancelářská budova, Köln
2 | Mládežnický hotel, Bottrop
3 | Kancelářská budova, Köln
4 | Brainovy laboratoře, Feldkirchen

1 | Škola Filli Brandta,Bottrop
2 | Kancelářská budova Schulze Delitsch, Stuttgart
3 | Středisko odborného vzdělávání, Iserlohn

1

3
2

36

AA 720 HIplus
Nová série pro okna
KAWNEER AA 720 HI plus
S vynikajícími hodnotami prostupnosti
tepla a novými druhy konstrukcí je možno
uskutečnit nejrůznější
požadavky na design a komfort.

4 druhy konstrukcí:
} standard
} sanace „TIP“
} integral
} okenní fasáda

AA 720 HIplus standard

vynikající koeficient
dodatečná izolace skla

prostupnosti tepla
Uf,BW 1,1 – 1,6 W/m K
2

modifikovaný můstek ABS
s vypěněným profilem
Co-extrusions středové těsnění
modifikovaný můstek ABS
s vypěněným profilem

AA 720 HIplus softline

oblá venkovní kontura

oblá kontura zasklívací lišty

s rovinným přesazením

s mechanickým držákem

rámu a křídla
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AA 720 HIplus integral
viditelná designová
hliníková fazeta

zasklení ze strany z místnosti

Euro-kolejnicové kování
úzká pohledová šířka

AA 720 HIplus okenní fasáda
křídlo integral

AA 720 HIplus okenní fasáda
křídlo standard

Nová KAWNEER okenní fasáda:
Ekonomický okenní systém s vnějšími fasádními obrysy
Krycí lišty v různých designech z fasádní série AA 100
Možnosti konstrukce realizovatelné s křídlem standard popř. integral
Kompatibilní s okenní sérií AA 720

měřítko 1:2
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AA 720 HI
nová okenní série
KAWNEER AA 720 HI
Nová série s vylepšenými hodnotami
tepelného odolnosti a nové druhy kon-

4 druhy konstrukce:
} standard

72 mm a zachovaným stavebnicovým sy-

} sanace „TIP“
} integral

stémem je série kompatibilní s dveřním

} okenní fasáda

strukce. Se základní stavební hloubkou

programem KAWNEER AA 630.

AA 720 HI standard
velmi dobrý koeficient
tepelného odporu
Uf,BW 1,4 – 1,8 W/m2 K

dodatečná izolace skla

Co-extrusions středové těsnění
modifikovaná
izolační
PA můstek

AA 720 HI softline

oblá venkovní kontura s

oblá kontura zasklívací lišty

rovinným přesazením

s mechanickým držákem

rámu a křídla
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AA 720 HI integral
viditelná designová
hliníková fazeta

zasklení ze strany z místnosti

Euro-kolejnicové kování
úzká pohledová šířka

AA 720 HI okenní fasáda
křídlo integral

AA 720 HI okenní fasáda
křídlo standard

Nová okenní fasáda KAWNEER:
Ekonomický okenní systém s vnějšími fasádními obrysy
Krycí lišty v různých designech z fasádní série AA 100
Možnosti konstrukce realizovatelné s křídlem standard popř. integral
Kompatibilní s okenní sérií AA 720
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AA 610
Technická data

Druh konstrukce:

standard, softline

odolnost proti dešti:

DIN EN 12208

systémová zkouška:

RAL-RG 636/1

odolnost proti náporu větru:

DIN EN 12210

koeficient prostupnosti tepla:

DIN EN 10077

těsnost spár, těsnost (déšť) a

tepelná ochrana:

DIN 4108

mechanické nároky:

AA 610

Uf,BW = 3,0 W/m2K

zvuková izolace:

DIN 4109, Rw,R 37– 45 dB

AA 610 HW

Uf,BW = 2,2 W/m2K

ochrana proti vloupání:

DIN V ENV 1627

možnosti zasklení:

DIN 18361

propustnost vzduchu:

DIN EN 12207

DIN 18055

WK 1, WK 2, WK 3
certifikováno:

DIN EN ISO 9001

AA 610 HW standard
rám

rám/křídlo

štulpové křídlo/křídlo

AA 610 standard
rám/křídlo zvenku

rám/měnič/křídlo…../otočka

zasklení zvenku

AA 610 softline
rám

rám/křídlo

křídlo/příčka
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