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IGLO ENERGY
PVC VINDUER

www.drutex.eu

Hold varmen hjemme!
Tidløs design, fremragende estetikk og funksjonalitet på høyeste nivå, og de �este av alle innovative løsninger når det gjelder 
energie�ektivitet er de elementene som bekrefter at vinduet IGLO ENERGY setter trendene for det globale byggevaremarkedet. 
Det nye vinduet IGLO ENERGY er utformet for å gi kundene høyest tilfredshet når det gjelder, energibesparelse, moderne design 
og teknologisk utvikling som reagerer på strenge krav i markedet. IGLO ENERGYer utstyrt med et innovativt tetningssystem, bare 
tilgjengelig kun fra  DRUTEX, som garanterer best ytelse når det jelder energi e�ektivitet. Dette er den første løsningen av denne 
typen i verden, som er utstyrt med den sentrale pakning laget av skummet EPDM. IGLO ENERGY er det perfekte vindu for energi-
sparende og passive bygninger. Dette er vinduet, som lar deg forbli varm uansett værforhold.
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DET VARMESTE VINDUET 
PÅ MARKEDET Uv=0,6 W/(m2K)*

IGLO ENERGI ER EN UNIK LØSNING MED TANKE PÅ  ENERGI 
BESPARENDE VINDUER.

DET FØRSTE PVC VINDUET 
I VERDEN: 

1. NYSKAPENDE
I Form av energi-e�ektivitet. Drutex, som den første produsent i verden, utviklet en nyskapende, 
patentsøkt løsning, med den sentrale pakning laget av skummet EPDM, som forbedrer den 
termiske isolasjon av vinduene.

2. TESTET
På den største å teste maskin for PVC vindus fabrikanter. Overlegne referanser ,for IGLO ENERGY
vinduene har blitt bekreftet i studier utført av uavhengige serti�serings institutter rundt om i
verden, så vel som i DRUTEX egne laboratorier. Selskapet har utført utallige tester på de beste 
teste maskiner, blant Polske byggevare produsenter. (KS Shulten)

3. ENERGI-SPARING
Med den laveste varme overførings koe�sienten på markedet med Uw = 0.6 W/(m2K)*. Dette er 
en absolutt rekord med tanke på energi e�ektive vinduer og bekrefter utmerket isolerings egen-
skaper ved IGLO ENERGY vinduene. 

BEDRE SIKKERHET
IGLO ENERGY garanterer det høyeste nivået av sikkerhet . Systemet tilbyr mange innovative løsninger som sikrer økt beskyttelse 
mot innbrudd. Moderne utrustning MACO MULTIMATIC med to dreietapper rundt hele omkretsen av vinduet forebygger 
innbrudd og tillater riktig justering av trykket for bedre tetting av vinduet.

ELEGANT DESIGN
Avrundet, snø hvit pro�l GL SYSTEM er laget utelukkende av originale materialer, ikke resirkulerte. Vinduet er tilgjengelig i et 
bredt spekter av farger og forskjellige former egnet for de mest so�stikerte konstruksjoner. Spesial aluminiums håndtak  
matcher utformingen av pro�lene og understreker sin unike eleganse

Det er mulig å utstyre vinduet  med den nye
generasjon av glass pakker med
Lav emissivit belegg fylt med krypton.
Varmeoverføring koe�sient på slike pakker
er Ug = 0,3 W/(m² K). Større glass
kammer (glass pakker opp til 48mm).

Det innovative sentrale tetningssystem 
med skummet EPDM garanterer den høyeste 
energi e�ektivitet og varmeoverføring koe�sient  
på 0,6 W/(m² K) *. Disse up-to-date løsninger er 
bare tilgjengelig på DRUTEX. I standard tilbud, er 
vinduet utstyrt med  fem-kammer under-terskel 
trim med intern pakning som øker  ytelsen i form 
av  termisk  isolasjon.

Vinduer av 7-kammere pro les GL 
System, somhar bygge dybde på 82 mm, 
gir utmerket energibesparelser . Den 
optimale mengde og størrelse av kamrene 
garanterer den beste varmeoverføring.

Moderne utstyr fra MACO MULTI MATIC 
KS er i standard tilbudet utstyrt med en lås 
mot feil behandling og heisen av rammen, 
som sikrer at rammen løftes til foretrukket 
posisjon uten kraft, og selv tunge vinduer 
lukkes forsiktig.

Store pro�lerte kammer med stålarmering eller eventuelt 
glass�ber forsterkning garanterer perfekt holdbarhet .

LEDER I ENERGI BESPARELSE
IGLO ENERGY er perfekt i hver millimeter. Det nye vinduet har innovative og 
moderne løsninger som gir store fordeler når det gjelder energi effektivitet.

*testet på vindu 1230mm x 1480mm på CSI Institute i Tjekkia *testet på vindu 1230mm x 1480mm på CSI Institute i Tjekkia


