System podnoszono przesuwny - HST evolutionDrive

O ﬁmie

Specyﬁkacja:
▪ 5-komorowy proﬁl skrzydła o głębokości 82 mm

Firma rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku jako producent stolarki

▪ 5-komorowy proﬁl ościeżnicy o głębokości zab. 194 mm

PVC i ALU. Od początku działalności ﬁrma produkuje okna i drzwi PVC na
bazie proﬁli z grupy SCHÜCO i SALAMANDER, okucia obwiedniowe

▪ szklenie pakietami do 52 mm (pakiet 3-szybowy)
▪ próg kompozytowo aluminiowy
▪ uszczelki umieszczone w części środkowej
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dostarcza ﬁrma Winkhaus, natomiast niskoemisyjne szyby zespolone
dostarcza Eﬀect-Glass S.A. By spełnić marzenia naszych klientów,

▪ konstrukcje o szerokości nawet do 6 metrów

o produkcie nowoczesnym i trwałym w 2015 roku ﬁrma PAGEN uruchomiła

▪ wzmocnienie stalowe

nową fabrykę. W jej skład wchodzi nowa linia produkcyjna okien z

▪ bardzo dobra statyka

najnowocześniejszym parkiem maszynowym. W połączeniu z długoletnim
doświadczeniem, sprawdzonymi dostawcami surowców i wykwaliﬁkowaną
kadrą, dostarczamy okna najwyższej jakości. Charakter yzuje je
niepowtarzalny wygląd, jak i doskonałe parametry izolacji termicznej
i akustycznej. Nasze okna kierowane są głównie dla budownictwa
jednorodzinnego i zawsze doskonale, wpisują się w architekturę budynku.
Tym, co decyduje o dynamicznym rozwoju ﬁrmy, jest umiejętność bycia

Nowy wymiar satysfakcji

zawsze o krok do przodu wobec tego, co oferuje rynek. Podążanie za

Za sprawą wielkogabarytowych elementów okiennych do Państwa domu wpada światło, rozświetlając wnętrze. Podobnie jest w przypadku

najnowszymi trendami oraz szeroka oferta to wyjątkowy atut na

zastosowania drzwi podnoszono-przesuwnych evolutionDrive. Duże przeszklenia ożywiają pomieszczenia. Konstrukcja drzwi jest tak

galopującym rynku stolarki budowlanej. Jako dostawca stolarki okiennej

zaprojektowana, aby zapewniała optymalną stabilność, umożliwiała zastosowanie dużych gabarytów szyb, oraz dawała możliwość

ﬁrma PAGEN koncentruje się na rozwoju specyﬁcznych, niszowych

wyboru jednego z kilku schematów obsługi. System uszczelek – zwłaszcza tych, w części środkowej – gwarantuje efektywną izolację

rozwiązań i technologii.

cieplną. Poza wysoką funkcjonalnością drzwi podnoszono-przesuwne wyróżniają się innowacyjnym (zgłoszonym do opatentowania)
rozwiązaniem w zakresie antywłamaniowości do klasy odporności RC 2. Mechanizm zabezpieczający działa niezależnie od
zastosowanego okucia i jednocześnie umożliwia użycie progów z płaską szyną jezdną lub progów renowacyjnych. W ten sposób spełnia
wszystkie wymagania związane z budownictwem mieszkaniowym bez barier, przy równoczesnym zabezpieczeniu przed włamaniem.

System uchylno przesuwny - duoPort SK-Z
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Komfort obsługi
Nowoczesna architektura stawia na okna wielkoformatowe, które spełniają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, komfortu,
estetyki i energooszczędności. Odpowiedzią ﬁrmy Pagen jest komfortowy system uchylno-przesuwny duoPort SK-Z do dużych
przeszkleń, zgodny z najnowszymi trendami. System okuć duoPort SK-Z pozwala przesuwać i uchylać konstrukcje z PVC. Zapewnia
komfort i funkcjonalność, nie absorbując przestrzeni mieszkalnej. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną klamkę ze
sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.

Video prezentacja
rmy PAGEN
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Materiały graﬁczne dostępne w folderze mają charakter jedynie poglądowy.
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Premium Line Arte
▪ 6-komorowy proﬁl 82mm
▪ 3 uszczelki
▪ Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²K
▪ Ciepła ramka SWISSPACER
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5

5

5
6

5
6

6

73 mm

73 mm

82
70 mm

82
70 mm

82 mm

2

2

2

2
3

3

stal w ramie
i skrzydle

stal w ramie
i skrzydle

stal w ramie
i skrzydle

stal
stalwwskrzydle,
ramie
pełna
i skrzydle
w ramie

stal
stalwwskrzydle,
ramie
i pełna
i skrzydle
w ramie

B

A

B

B

A A/ B

plastikowa biała

aluminiowa
biała lub brązowa

aluminiowa
biała lub brązowa

aluminiowa
aluminiowa
biała
brązowa
biała lub
lub
brązowa
secustic

aluminiowa
biała lub brązowa
secustic
secustic

Pakiet szybowy
Pakiet
szybowy
Większa ilość
lepszą
izolację
termiczną
Większa
ilośćkomór
komórzapewnia
zapewnia
lepszą
izolację
termiczną

2-szybowy
4/16/4

2-szybowy
4/16/4

2-szybowy
3-szybowy
4/18/4/18/4
4/16/4

3-szybowy
2-szybowy
4/18/4/18/4
ramka4/16/4
SWISSPACER

3-szybowy
4/18/4/18/4
ramka
SWISSPACER
ciepła
ramka

Współczynnik Uprzenikania
Współczynnik
szyby
ciepła
Niższy współczynnik
lepszej
izolacji
termicznej
Niższy
współczynnikgwarancją
gwarancją
lepszej
izolacji
termicznej

Ug=1,1 W/m²K

Ug=1,1 W/m²K

Ug=0,5
Ug=1,1 W/m²K
W/m²K

Ug=0,5
Ug=1,1 W/m²K

Ug=0,5 W/m²K

1

2

12

2

2

2

2

2

2

Szerokość ramy
Szerokość
ramy
Większa grubość proﬁlu pozwala na zwiększenie ilości komór
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Większa ilość uszczelek podnosi szczelność okna
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Gwarantuje niezmienność kształtu
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Klasa
proﬁli
Lepsza klasa to większa grubość ścianek proﬁlu
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Rodzaj klamki
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Szyby:
Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²K
z ciepłą ramką wypełniony argonem
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Premium Line

Premium Line AD

▪ 6-komorowy proﬁl 82mm
▪ 3 uszczelki
▪ Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²K
▪ Ciepła ramka SWISSPACER

▪ 6-komorowy proﬁl 82mm
▪ 2 uszczelki
▪ Pakiet 3 szybowy 0,5 W/m²
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zgrzewów.
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82 mm

Wzmocnienie stalowe:
Mocna i odporna na korozję
stal ocynkowana zamknięta w ramie
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Dąb bagienny 25
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Antracyt Satin 88

Efektywność energetyczna w nowym wymiarze

Ciemny brąz 71 Schiefergrau matt 34

Wypełnienie
wrębu
Wypełnienie wrębu
Ułatwia
zachowanie
okna
w czystości
Ułatwia zachowanie
okna
w czystości

Antracyt 70

Kształty listew przyszybowych

Najnowsza generacja ciepłych okien Premium Line to optymalne połączenie innowacyjnej technologii, oraz najlepszych parametrów
ochrony cieplnej właściwych dla budownictwa pasywnego. System 6-cio komorowy proﬁli PVC w połączeniu z zestawem
elastycznych uszczelek oraz pakietem trzyszybowym charakteryzuję się jednym z najlepszych parametrów izolacyjności termicznej
dostępnych na rynku. To wpływa pozytywnie na Twój portfel!
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*Pełna kolorystyka dostępna na www.pagen.pl

zaokrąglona

Okucie z funkcją bezpiecznego wietrzenia
W porównaniu do tradycyjnych systemów okuć
uchylno-rozwieranych activPilot Comfort PADK
posiada oprócz funkcji rozwiernej i uchylnej
dodatkową funkcję równoległego odstawienia
skrzydła od ramy. W tej pozycji pomiędzy skrzydłem
a ramą tworzy się 6 mm szczelina, która umożliwia
naturalne przewietrzenie przy bezpiecznie zaryglowanym oknie.

Ukryte zawiasy - Select
Jest to okucie uchylno-rozwierane dyskretnie ukryte
w luzie wrębowym. Oprócz walorów estetycznych
okucie posiada wyjątkowe parametry techniczne nośność do 150kg. Dzięki modułowej budowie
okucie jest przyjazne dla montażysty. Łatwo
dopasowuję się także do indywidualnych wymagań
klientów.

Stopniowany uchył
Wygodna funkcja umożliwiająca położenie skrzydła
w kilku pozycjach od minimalnego rozszczelnienia
po uchylenie. Pozwala regulować intensywność
wietrzenia w zależności od potrzeb i temperatury na
zewnątrz.

