
TROCAL InnoNova_70.A5 classic
Okna najbardziej funkcjonalne 

Stylowe okna na całe życie!

SYSTEM Z USZCZELKĄ PRZYLGOWĄ

PROFILE 5-KOMOROWE



Kolory i wzory
Profile okienne występują   
w bogatej palecie kolorów. Po-
wlekane jedno-, jak i dwustron-
nie okleiną o strukturze drewna 
lub o strukturze uniwesalnej  
z fakturą gładką lub wytłaczaną.

Podwyższona 
izolacja cieplna
Zaostrzone wymogi, określo-
ne normami w zakresie ochro-
ny energii cieplnej są spełnione  
z dużą nadwyżką. Uzyskujemy 
to dzięki głębokości budowlanej 
równej 70 mm i ilości komór 
powietrznych wewnątrz kształ-
towników okiennych. Zastoso-
wanie tego rozwiązania pozwala 
na osiągnięcie jednego z najlep-
szych w tej klasie współczynni-
ka przenikania ciepła Uf  rzędu  
1,3 W/m2K.

Rozwiązania dla każdego stylu architektonicznego. Dzięki układowi niezlicowanych 
powierzchni ram i skrzydeł oraz atrakcyjnie małej szerokości widocznej TROCAL 
InnoNova_70.A5 classic stwarza możliwości dowolnej i wyjątkowej aranżacji fasad. 
System ten potrafi sobie zjednać klientów nie tylko przez swój wygląd:

Podwyższona szczelność
System z uszczelką przylgową 
wyróżnia się zastosowaniem 
wewnętrznej i zewnętrznej 
uszczelki o zwiększonej po-
wierzchni przylegania. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych 
systemów przewietrzania, okna 
są wentylowane tam gdzie po-
winny (aprobata techniczna  
AT-15-6179/2006).
Elastyczne uszczelki o długo-
trwałej żywotności gwarantują 
perfekcyjną ochronę przestrze-
ni między skrzydłem a oścież-
nicą okna.

Podwyższona sztywność
System 5-komorowy
Wyjątkowy w swoim rodzaju 
kształt komór, wzorowany na 
najlepszych rozwiązaniach na-
tury, przypominający plastry 
miodu. Rozwiązanie to zapew-
nia wysoką stabilność okna  
i niedopuszcza do odkształcenia 
się profili.

TROCAL InnoNova_70.A5 classic:
Okna z uszczelką przylgową.

Uf

W/(m²K)
1,3

to nowa generacja profili stabilizowanych bezołowiowo

Stylowe okna na całe życie!

Profine Polska Sp. z o. o.
TROCAL Profilsysteme
ul.Strachowicka 40 
54-512 Wrocław
Tel: +48 71 347 11 60 - 64  
Fax: +48 71 354 71 62
e-mail: biuro@profine.pl
www.oknagreenline.pl
www.trocal.com.pl
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