Antybakteryjne oddziaływanie srebra znane jest od wieków i ta właściwość tego
metalu wykorzystywana była w wielu zastosowaniach „leczniczych”, również dla
wytwarzania barier bakteriobójczych (jak np. srebro koloidalne). Aktualnie
zastosowania srebra jako dodatku antybakteryjnego możliwe jest w wielu dziedzinach.
Wyeliminowanie możliwości zakażenia się bakteriami, np. Escherichia coli poprzez
okna lub drzwi PCW. Escherichia coli to inaczej pałeczka okrężnicy potocznie
nazywana bakteria koli – pod tą nazwa kryje się prawie 200 różnych bakterii
należących do tego samego gatunku. Bakterie te, także w zmutowanej, szczególnie
niebezpiecznej wersji, można spotkać prawie wszędzie. Do przeniesienia bakterii
wystarczy kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami. E coli za pośrednictwem
niemytych rak wędruje do ust, na skórę, na poręcze w autobusach, kierownice
samochodów, klamki. Z przeprowadzonych badań wynika iż na próbce kontrolnej
płytek z granulatu nie zawierającej nanosrebra po 24 h ujawniono 1 500 jtk. Natomiast
na próbce badanej, z roztworem nanosrebra określono liczbę bakterii na poziomie 190
jtk. Oznacza to, iż w wyniku zastosowania roztworu nanosrebra badana płytka
wykazała się bardzo wysoką aktywnością antybakteryjną – zmniejszenie z 1 500 jtk
do190 jtk, co daje poprawę wskaźnika (zmniejszenie ilości żywych bakterii
referencyjnych) o ponad 87%. Zahamowanie rozwoju pleśni na powierzchni profili
PCW. Grzyby pleśniowe są naturalną częścią naszego środowiska ożywionego. Ich
zarodniki można znaleźć prawie wszędzie, a wiec także we wnętrzach. Normalnie są
one nieszkodliwe. Jeśli jednak stężenie grzybów pleśniowych przekroczy pewien
określony poziom, mieszkańcy mogą zacząć mieć problemy zdrowotne. W licznych
badaniach na temat wpływu grzybów pleśniowych na zdrowie dostrzega się związek
między obciążeniem środowiska grzybami pleśniowymi i dolegliwościami dróg
oddechowych. Wdychane z powietrzem zarodniki i produkty przemiany materii
grzybów pleśniowych mogą wywoływać u człowieka reakcje alergiczne i podrażnienia.
Dzięki wynalazkowi wyeliminowane zostaje to zagrożenie.
Okna i drzwi z powłoką nanosrebro dostępna w liniach:
SILVER, SILVER STRONG, GOLD PROGRESS, REVLIS.

Możliwość zastosowania
wielu rodzajów pakietów
szybowych o grubości
od 24 mm do 48 mm
Doskonała izolacyjność
cieplna

Modern design
ostre krawędzie nadające
oknom nowoczesny
wygląd

Rdzeń profilu dopasowany
do koloru folii dekoracyjnych.
W ofercie trzy kolory rdzenia:
biały, karmel i ciemny brąz

•

6-ścio komorowy system bezołowiowych profili

•

głębokości zabudowy 70mm

•

szeroka komora zbrojeniowa ramy

•

zastosowanie systemu okuć Roto NT

•

podstawowym pakietem szybowym jest szło, w którym
zastosowana została powłoka LOOK (THERMOFLOAT)

okrągłe kształty ram połączone z
prostymi skrzydłami

okrągłe kształty ram
połączone z zaokrąglonymi skrzydłami

•

6-ścio komorowy system bezołowiowych profili

•

głębokości zabudowy 80mm

•

szeroka komora zbrojeniowa ramy

•

gwarantuje większą swobodę w projektowaniu
konstrukcji okien

•

zastosowanie systemu okuć Roto NT

•

podstawowym pakietem szybowym jest szło, w którym
zastosowana została powłoka LOOK (THERMOFLOAT)

okrągłe kształty ram połączone z
zaokrąglonymi skrzydłami

•

stosowany jest 4 komorowy profil
skrzydeł drzwiowych

• głębokości zabudowy 70m
•

charakteryzują się zaokrąglonymi
konturami ram i skrzydeł
•

•

6 komorowy profil ramy

dostępne w różnych kombinacjach
kolorystycznych i okuciawych

•

stosowanie systemu okuć
Roto NT
•
•

stosowanie panelu PCV
w różnej kolorystyce

mogą być otwierane zarówno
na zewnątrz, jak i do wewnątrz
•

•

podstawowym pakietem
szybowym jest szło, w którym
zastosowana została powłoka
LOOK (THERMOFLOAT)

•
najczęściej wykorzystywane
jako drzwi wejściowe do
budynków użytku publicznego
•

wyposażone są w klamkę
dwustronną z zamkiem oraz
niski próg

W wyrobach firmy ATLANT stosuje się okucia renomowanej,
niemieckiej firmy ROTO, która stawia na innowacje.
Stosowany przez nas system okuć Roto NT jest najbardziej
rozpowszechniony na świecie. Wysokiej jakości system okuć
stosowany do okien PCV wiodącego lidera technologii spełnia
najwyższe

wymogi

w

odniesieniu

do

bezpieczeństwa,

trwałości, komfortu obsługi oraz designu. Każdy element
modułowy systemu Roto NT jest kompatybilny i może być
wykorzystany w różnych kombinacjach takich jak okna
uchylne, rozwierne, czy też uchylno-rozwierne.
Nasza Firma stosuje też system okuć Roto Patio
przeznaczone do okien i drzwi uchylno-przesuwnych, co
pozwala na wykonanie dużych okien i drzwi balkonowych
o masie 160kg. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw
najbardziej wymagającym klientom, którzy mogą cieszyć
się bezkolizyjnym otwieraniem drzwi balkonowych, czy
też okien z możliwością wykorzystania przestrzeni
wnętrza , gdyż otwarte skrzydła nie wchodzą do
pomieszczenia.

W oknach ATLANT podstawowym pakietem szybowym jest szkło,
w którym

zastosowana

została

powłoka

LOOK

(THERMOFLOAT).

Głównym atutem okien z powłoką LOOK jest gwarancja wiernego odzwierciedlenia barw
i kształtów, co daje możliwość odpowiedniego naświetlenia wnętrza pomieszczenia oraz
prawidłowy widok krajobrazu na zewnątrz. Wysoki poziom przepuszczalności światła
( w pakiecie jednokomorowym na poziomie 82%, w pakiecie dwukomorowym na poziomie
74%). Wysoki współczynnik przenikania energii cieplnej ( w pakiecie jednokomorowym na
poziomie 64%, w pakiecie dwukomorowym na poziomie 53%)
Istnieje możliwość zastosowania różnych pakietów szyb zespolonych, które produkowane są
z wysokiej jakości tworzywa na wymiar i potrzeby klienta o różnych kształtach takich jak łuki,
trapezy, skosy i inne.
Podstawową szybą stosowaną jest pakiet szybowy jednokomorowy 4/16AR/4TM ze
współczynnikiem przenikania U=1,1 lub U=1,0 z dodatkową powłoką LOOK (THERMOFLOAT).
Bardzo często stosowany jest pakiet szybowy dwukomorowy 4/12AR/4/12AR/4TM ze
współczynnikiem przenikania U=0,7. Dodatkowo można zastosować zestawy szyb z ciepłą
ramką o różnej kolorystyce dopasowanej do profili okiennych.
Podstawowe pakiety szybowe można łączyć z innymi funkcjami w zależności od potrzeb
klienta. Istnieje możliwość zamówienia szyb zespolonych

ze

szkłem:
•

bezpiecznym i antywłamaniowym;

•

przeciwsłonecznym;

•

ornamentowym;

•

dźwiękoszczelnym;

•

hartowanym.

Pakiety szybowe można wzbogacić o szprosy międzyszybowe w kolorach oklein drewno
podobnych lub malowane na indywidualny kolor z palety RAL co nadaje oknom elegancki i
niepowtarzalny wygląd. Szprosy wewnątrzszybowe są elementem ozdobnym pakietu szybowego,
które są na stałe przytwierdzone w ramce międzyszybowej. Stosuje się również kolorystykę
dwubarwną dostosowaną do potrzeb klienta- kolor widoczny od zewnątrz jest inny niż kolor
widoczny od wewnątrz pomieszczenia. Dostępne są szprosy o następującej szerokości: 8mm,
18mm, 26mm, 45mm.

