
MS więcej niż Okna: Okna FORMA

Przedstawiamy linię okien FORMA, która wkrótce pojawi się w ofercie MS
więcej niż OKNA. Produkty wyróżniają się nie tylko swoją budową oraz
nowoczesnym designem, ale i obecnością najnowszych okuć Siegenia TITAN
AF. Godnym uwagi rozwiązaniem jest m.in. skrzydło zlicowane z ramą oraz
rozwórka ZIMA/LATO.

Czas na nowy standard i czystą formę
Wprowadzamy do sprzedaży trzy wyjątkowe koncepcje produktowe: FORMA, FORMA Viso oraz
FORMA ThermoFibra. Oparte są one na innowacyjnych rozwiązaniach belgijskiej firmy Deceuninck.
Marka ta od ponad 80 lat zajmuje się produkcją profili PVC do okien, łącząc unikalne technologie z
nowoczesnym wzornictwem. Dzięki temu nowa linia okien FORMA jest odpowiedzią na potrzeby i
oczekiwania naszych klientów. Dodatkowo, przedstawiane produkty otwierają nowe możliwości dla
architektów, zmieniając tym samym postrzeganie okien PVC na kolejne dekady.

Framing the future, czyli kształtowanie ram przyszłości

Nowa linia okien FORMA to przede wszystkim:

minimalistyczna koncepcja okna PVC;●

bardzo dobre parametry – termoizolacyjność, wytrzymałość i szczelność;●

tradycyjny design z odważnymi, prostymi krawędziami profili;●

skrzydło o głębokości 80 mm, oparte o ramę 76 mm. Wysokość złożenia (rama+skrzydło) wynosi●

jedynie 112 mm (w MSline+ wysokość złożenia wynosi 123 mm);
dodatkowa uszczelka środkowa w ramie MD;●

współczynnik przenikania ciepła złożenia skrzydło/rama Uf = 1,0 W/m2K (w przypadku skrzydła●

podstawowego FORMA);
50 oklein do wyboru (więcej niż w produktach opartych na profilach Salamander).●

Cechy charakterystyczne:

bardzo wąskie przylgi w ramie i w skrzydle oraz proste krawędzie profili i listew przyszybowych;●

obecność zamkniętego wzmocnienia o grubości 2 mm w ramie;●

nowe okucia Siegenia z bogatym wyposażeniem standardowym, m.in. zawiasami o nośności●

wynoszącej 130 kg i nowoczesnymi, stalowymi zaczepami antywłamaniowymi z kompozytowymi
wkładkami oraz rolkami ułatwiającymi wprowadzanie skrzydła do ramy;
możliwość wyposażenia okien w innowacyjną rozwórkę ZIMA/LATO. Element ten pozwala na●

dostosowywanie ilości powietrza przedostającego się do wnętrza do warunków panujących na
zewnątrz;



kolorowe okna zgrzewane w technologii V-Perfect za pomocą nowoczesnych robotów Graf Synergy;●

system zaliczany do grupy 76 mm, jednak – z uwagi na to, że głębokość podstawowego skrzydła●

wynosi 80 mm – nie do końca pasujący do takiego zaszeregowania.
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