
 

PVC Classic rõduuks 

74 mm PROFIILIST 
 

 

 

KAASAEGSE DISAINIGA SÜSTEEM EHITUSSÜGAVUSEGA 74 MM KÕRGENDATUD NÕUDLUSEGA 

ELAMUEHITUSEKS. 

 

 

74mm PVC profiilides on koos nii soojapidavus kui mitmekülgne disain. 74mm profiil tagab parimad võimalused individuaalsetele 

projektidele. Saksa kõrgetele kvaliteedistandarditele vastav 74mm PVC profiil on ökonoomne akna- ja uksesüsteem. Arvukad 

vormid, värvid ja disain-raam pakuvad võimalusi mitmesugusteks arhitektuurilisteks lahendusteks. 

 

Mõned eripärad millega tuleb arvestada Classic rõduukse puhul on: 

- seda tüüpi uksel ei ole eraldi lävepakku, vaid lävepaku asemel on sama lengiprofiil, mida kasutatakse ka ümber ukse lengina,  

- seda tüüpi rõduuks on ainult seestpoolt suletav/avatav, väljapoole on võimalik paigaldada käepide, mis tuleb komplektis koos 

tuuleriiviga, tuuleriiv annab teile võimaluse fikseerida uks rõdul olles ja hiljem sisenedes avaneb uks kergelt tõugates, tuuleriivi 

saate valida oma rõduuksele veebipoes tootelehel toodet valides,  

- põhimõtteliselt on tegu samasuguse tootega tehniliselt ja profiililt, nagu seda on PVC Classic aken, lihtsalt teistes mõõtudes 

ning tuuleriivi võimalusega. 

 

 

Omadused: 

- ehitussügavus: 74 mm / põrketihend, 

- kahekordne tihendisüsteem, 

- kambrite arv: 5 kambrit, 

- soojapidavus: Uf= 1,33 W/m²K (2-kordne kl.pakett), 

- soojapidavus: Uf= 0,87 W/m²K (3-kordne kl.pakett), 

- helikindlus kuni 47 dB Rw, 

- murdvargakindlus: kuni turvaklassini 2 (DIN V ENV 1627), 

- õhukindlus: klass 4 DIN EN 12207 järgi, 

- löökvihmakindlus: kuni klassini 9A DIN EN 12208 järgi, 

- paarisuksena on vastaspool lukustatav nurgariividega. 

 

 

Disain: 

- erinevad kujundusvõimalused tänu raami valikuvõimalustele: tasapinnaline või eritellimusel kaldega disainraam, 

- laialdane värvivalik tänu profiilide lamineerimisele dekoorfooliumiga, lakkimisele ning alumiinium-esipaneelide kasutamisele, 

- individuaalne stiil nt. dekoratiivliistudega ilmestatud, 

- valgete profiilide helehallid tihendid ja värviliste profiilide mustad tihendid mõjuvad värskelt, 

- elegantsed 20° kalded nähtavatel välispindadel, 

- sadeveeärajooksuga nurgalahendus. 

 

 

Rakendusvõimalused: 

- suure energiakaoga hoonete ning renoveeritavate hoonete energiasäästlikkuse tõstmisel, 

- kõrgendatud nõudlusega elamuehituses, 

- akende, rõdu-, välis- ja lükanduste valmistamisel, 

- helikindlate rõduuste valmistamisel äärmuslikeks juhtumiteks kuni helikindlusklassini 5. 

 

 

Eelised: 

- ökonoomne süsteem, mitmesuguste kujundusvõimalustega, 

- kõrgväärtuslik, suursugune, äärmiselt sile ja seetõttu kergesti hooldatav, 

- lengi kaldvalts tagab parema sadevee ärajooksu ning puhastatavuse, 

- head staatilised omadused tänu suure ehitussügavusega armatuuridele, 

- samad armatuurid lengidel ja raamidel, 

- keskkonnasõbralik, ümbertöödeldav. 



 

 


