
Profil
6–komorowy o grubości 
skrzydła 80 mm, gwarantujący 
najwyższe parametry izolacji 
termicznej i redukcję kosztów 
utrzymania domu.

Szklenie
Pakiet 3-szybowy  
z Ug = 0,5 W/m2K, wypełniony 
argonem można uzupełnić 
o ciepłą ramkę dostępną  
w 6 kolorach. 

Design 
Minimalizm i proste 
linie przywodzą na myśl 
wzornictwo znane dotąd 
jedynie z okien aluminiowych. 
Charakterystycznym elementem 
okien jest wąska przylga 
o małym kącie nachylenia.

Listwa przyszybowa  
Dla wersji Standard – delikatnie 
zaokrąglona dla przełamania 
prostych linii. W wersji 
Modern – klasyczny kształt 
o prostym kącie łączenia. 
Listwy doskonale podkreślają 
charakter okna, pozwalając na 
dopasowanie ich designu do 
budynku.

Wzmocnienie 
stalowe 
Zamknięte wzmocnienie ze 
stali ocynkowanej gwarantuje 
niezmienność kształtu 
i długotrwałe działanie okien.

Estetyka
Zgrzew narożny wykonany 
metodą V-Perfect staje się 
niemal niewidoczny dla 
ludzkiego oka. Dzięki niemu 
zyskujemy efekt perfekcyjnego 
połączenia nieosiągalny 
w żadnej innej technologii.

Uszczelki
System potrójnych uszczelek. 
Dzięki centralnemu 
doszczelnieniu okna zyskują 
lepsze parametry wpływające 
na termikę stolarki. Profil jest 
podzielony na komorę „suchą” 
i „mokrą”, co zwiększa trwałość 
okuć.
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DEVELO to coś więcej niż okna. To inwestycja, która pozwala zaoszczędzić. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji system DEVELO 
zapewnia najwyższe parametry izolacji termicznej, redukując koszty utrzymania budynku – zarówno zimą, jak i latem. Projekt 
wyróżnia się oryginalnym designem. Minimalizm i proste linie Develo przywodzą na myśl wzornictwo znane dotąd jedynie z okien 
aluminiowych. Z tego powodu system jest praktyczną i ekologiczną alternatywą lub uzupełnieniem stolarki aluminiowej.
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KOLORYSTYKA STANDARDOWA

Ciemnoszary 
jedwab

Energooszczędność
Przemyślana konstrukcja systemu zapewnia jedne 
z najlepszych parametrów izolacji termicznej 
dostępne w swojej klasie. 

Bezpieczeństwo
Dodatkowa opcja SECURITY1 i SECURITY2 
w oferowanym systemie okuciowym daje 
możliwość wyboru odpowiedniego stopnia 
zabezpieczenia stolarki.

Design
Dzięki zachowaniu prostych linii skrzydła i ramy 
system wyróżnia się oryginalnym designem 
dotychczas spotykanym tylko w oknach 
aluminiowych.
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Więcej światła 
Okna o specjalnie zaprojektowanych profilach 
zapewniają jeszcze większą ilość światła, a tym 
samym przyjazną atmosferę w domu.

Ekologia 
Dzięki użyciu specjalnych surowców materiał 
pierwotny użyty do produkcji okien pozwala 
zaoszczędzić do 2 ton emisji CO2 na każdą tonę 
użytego surowca 

Akustyka
Możliwość szklenia szybami o szerokości pakietu 
do 54 mm umożliwia zastosowanie szyb dających 
komfort akustyczny w każdych warunkach. 37dB 
przy zastosowaniu pakietu 4/18/4/18/4 a 47dB 
przy 44.2SI/4/14/4/14 66.2SI

WERSJE WYKONANIA

Standard Modern Basic Round Cube

RODZAJE KLAMEK

Okna PVC

DEVELO 

Produkty zaprezentowane w niniejszym materiale niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Karta techniczna nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w karcie technicznej należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie 
prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • Develo/08.21/PL

ODKRYJ WIĘCEJ... na www.wisniowski.pl


