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TUOTEKORTTI
Euro DK-ikkuna

Kuva 1 DK-ikkunan periaatekuva

Kuva 2 DK-ikkuna kohtaavilla puitteilla

(A-malli)

(DK/2, B-malli)

Yksipuitteinen avattava kippi-ikkuna (DK-ikkuna). Puite voidaan avata sivulle sekä
alasaranoidusti tuuletusasentoon. DK90-ikkuna soveltuu monipuolisesti omakotitalo- ja
vapaa-ajan rakentamiseen. DK90-ikkuna voidaan varustaa kohdetarpeesta riippuen kaksintai kolminkertaisilla eristyslasielementeillä
Karmisyvyys:
Materiaalit:

90 mm

2-osainen ikkuna:

Karmi
näkyviltä
pinnoilta
oksaton
sormijatkettu kolmesta kappaleesta liimattu
mänty. Puite näkyviltä pinnoilta oksaton
kolmesta kappaleesta liimattu mänty.

DK90-ikkunasta on myös kaksiosainen versio (DK/2), jonka
ensimmäinen puite voidaan avata sivulle sekä alasaranoidusti
tuuletusasentoon, toinen puite avautuu sivusaranoidusti.
Puitteiden välissä ei ole jakokarmia. DK/2-ikkunan kätisyys
määräytyy siitä, kumpaan osaan painikkeella toimiva puite
halutaan sisältä katsoen.

Ikkunan toiminta ja kätisyydet:
DK-ikkuna on varustettu kaksitoimisella heloituksella (DK =
”dreh kipp”).
• Painike ala-asennossa: ikkuna on suljettu
• Painike vaaka-asennossa: ikkuna avautuu
sivusaranoidusti
• Painike ylä-asennossa: ikkuna avautuu
yläosastaan tuuletusasentoon
Ikkuna voidaan valmistaa myös alasaranoituna. Tällöin on
käytössä pelkästään tuuletustoiminto.

Useampiosaiset ikkunat:
Useampiosaiset ikkunat – ja mikäli molemmat puitteet halutaan
kaksitoimisiksi – DK90-ikkuna voidaan tehdä myös
jakokarmilla.

Heloitus:
Ikkunan saranaosat ovat säädettäviä. Ikkunan käyttö tapahtuu
yhdellä painikkeella.
Ikkunan näkyviin saranaosiin asennetaan tehtaalla valmiiksi
peiteholkit, joiden väri on hopea tai messinki.
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Pintahelat:

Vakiopintakäsittelyt

Ikkunat toimitetaan pintaheloineen, vakiona Hoppe Tokyo painike. Painikkeiden pintakäsittelyvaihto-ehdot ovat hopea ja
messinki.

Peittomaalaus: valkoinen (NCS S 0502-Y)
Kuultavien värien suositussävyt (pähkinä, tiikki, olki, mänty,
tammi)
Väritön suojakäsittely on myös mahdollinen.

Tiivistys:
Kaksi tiivistettä puitteessa (valkoinen tai musta).

Muut erikoissävyt: Tikkurilan, Teknoksen, tai RAL classics värikartoista

Lasitus:

Ulkopuitteen ristikoinnit (lisävaruste)

Tuote

Vakiolasitus

DK90 3K

3-kertainen eristyslasi,
2 selektiivilasia, molemmissa välitiloissa
argon

DK90 3K Energy

3-kertainen eristyslasi,
2 selektiivilasia, molemmissa välitiloissa
argon, lasielementin välilistat TGIkomposiitti

Ikkunan ulkopuolella pesua varten irrotettava 25 mm irtoristikko.
Ristikko kiinnitetään puitteen ulkopuolelle lasituslistaan
pikakiinnikkeillä.

Muut lisävarusteet:
•
•
•

sälekaihtimet
raitisilmaventtiilit
hyttyspuitteet

U-arvo:
Koko ikkunan U-arvo

DK90 2K

2-kertainen eristyslasi,
1 selektiivilasi, välitilassa argon

DK90 3K
DK90 3K Energy
DK90 2K

Erikoislasitukset
DK90-ikkuna voidaan varustaa monipuolisesti mm. turvalaseilla,
auringonsuojalaseilla sekä kuviolaseilla (Cotswold, Stippolyte,
maitolasi).

0,97 W/m2K
0,86 W/m2K
ei määritetty, arviolta
1,4 W/m2K

