
Aluminiowe okna w Twoim mieszkaniu
to już standard!
Rzućmy na to więcej światła…

Wyższy standard w Slow City to po prostu standard?

Przy zakupie mieszkania musisz wiedzieć że decyzja, którą podejmujesz jest jedną z najlepszych
w Twoim życiu. Budujemy z dbałością o każdy szczegół, bo wiemy, że to docenisz.
Teraz, za rok i za 15 lat.

Twój komfort jest bezcenny.

to pierwsze skojarzenia, które przychodzą na
myśl o aluminiowych oknach. Dzięki tym, które Ci oferujemy otrzymujesz jeszcze 

Montujemy aluminiowe okna Reveal
od producenta OknoPlus - w cenie mieszkania. 

Aluminiowe okna w standardzie

Zdecydowanie TAK. Każde mieszkanie posiada aluminiowe okna. Bez dodatkowych
kosztów ze strony kupującego mieszkanie. Decyzja zapadła. Kropka.

Prestiż, premium oraz nowoczesny, surowy wygląd
design,

unikatowe wykończenie wnętrza i... ciepło.



Biuro Sprzedaży: 

z Twojej strony. Dla Ciebie oznacza to nowoczesne wykończenie, wygodę i oszczędność.

Wyższy standard, który właśnie Ci oferujemy
to odpowiedź na Twoje potrzeby i oczekiwania.

Trwałe, odporne, efektowne
– jakie jeszcze są okna aluminiowe? 

Znacznie cieplej 
Znacznie niższa rozszerzalność pod wpływem wysokich
temperatur i lepsza statyka to brak odkształcenia profili
i brak pogorszenia szczelności. 

Jaśniej 
Niższe złożenie profili dzięki czemu zyskujesz 10% więcej
światła. Plus szyby z wyższym aż o 30% współczynnikiem
przepuszczalności światła (Lt=0,71). 

Wąskie ramy
Ilość aluminium jest sprowadzona do niezbędnego
minimum, wprowadzając tym samym więcej
naturalnego światła do wnętrza mieszkania.

Więcej światła
Ograniczona ilość ramy i skrzydła na korzyść
przepuszczającej światło szyby.  Głębokość profilu
w tym oknie to tylko 8 mm, a wysokość złożenia
skrzydła i ramy to zaledwie 112 mm! 

Oszczędniej 
Współczynnik przenikania ciepła UW, czyli najważniejszy
parametr określający izolację termiczną i potwierdzający
ich energooszczędność jest o 5% lepszy niż dla PVC.

Minimalizm ukryty 
Nie zobaczysz w oknie zawiasów – są ukryte we wnętrzu
ramy i skrzydła. Estetyka, symetria, a także łatwość
w pielęgnacji. 

Prosty design
Minimalistyczne, eleganckie, estetyczne i smukłe. Solidne
i symetryczne wykonanie. Okna dopracowane są
w najmniejszym szczególe.

Drobiazgowe wykończenie 
Brak nawierzchniowych elementów, które z upływem czasu
ulegają przebarwieniu z powodu m.in. UV. Zintegrowane
uszczelki, delikatne odwodnienia, brak okuć i ukryte zawiasy.

Eleganckie po otwarciu 
Po otwarciu okna mamy czarną przekładkę termiczną
maskującą wnętrze. Sprawia to, że nie widzimy technicznych
wnętrzności. 

Chronimy przyszłe pokolenia 
Dzięki zastosowaniu profili aluminiowych produkt
jest odpowiedzialny społecznie. Użycie komponentów
ma niebagatelny wpływ na przyszłe pokolenia. 

Wysoka wodoszczelność
Wodoszczelność na poziomie 2250 Pa (standardowe okna
mają ciśnienie nie większe niż 600 Pa).

Odporność na wiatr 
Ponad dwukrotnie wyższa niż w PVC.  Odporność w klasie
C5, co oznacza wytrzymałość na podmuchy nawet
do 205 km/h! 

Trwałość na lata
Lepsze parametry techniczne i ciepłe profile aluminiowe
wpływają na jego odporność, o wiele większą niż
profile PVC). 

sprzedaz@ekopark.pl 
12 639 57 59
slow-city.pl

Taniej, ciszej,
jaśniej... i cieplej 

ul. Piaszczysta 29
Teren osiedla

Twoje mieszkanie powinno być komfortowe, bezpieczne, innowacyjne i energooszczędne.
W Slow City aluminiowe okna montujemy w standardzie. Bez dodatkowych kosztów
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