
SYSTEM SOFTLINE-68
DREWNO

SYSTEM
SOFTLINE-68

Trwałość
dzięki ekologicznemu lakierowi 
z podkładem i impregnatem 
przeciw szkodnikom i grzybom, 
a także dzięki aluminiowej 
listwie chroniącej drewno przed 
promieniami UV i wodą 
spływającą z szyby

Jakość
dzięki najlepszym komponentom 
oraz wykorzystaniu wyłącznie 
wyselekcjonowanego drewna do 
produkcji

Stabilność 
konstrukcji
dzięki pro�lowi 
klejonemu warstwowo 

Bezpieczeństwo
dzięki wielu nowoczesnym 
rozwiązaniom zapewniającym 
podwyższoną ochronę przed 
włamaniem, w tym m. in. 
innowacyjnym okuciom MACO 
MULTI MATIC KS  

Estetyka
dzięki nowoczesnemu, innowacyjnemu wzornictwu, 
ponadprzeciętnej elegancji, funkcjonalności oraz 
bogatej gamie kolorystycznej
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Niepowtarzalny wzór struktury drewna wpływa 
na stylistykę wykonania okna i nadaje wnętrzu 
pomieszczenia wyjątkowego uroku 
i przytulnego charakteru, zaś różnorodne 
kształty okien decydują dodatkowo o ich 
nowoczesnym i wyjątkowym wyglądzie.

Istniejąca możliwość stosowania bogatej 
palety farb lazurujących i kryjących stanowi 
dodatkowo dopełnienie preferencji Klienta 
i jego indywidualnych gustów.

SYSTEM 
SOFTLINE-68 

Okna wykonane w systemie Softline-68 
z drewna sosnowego i meranti to 
synonim nowoczesności i klasycznego 
piękna wyrażonego ponadprzeciętną 
estetyką  zaokrąglonego pro�lu, dzięki 
czemu okna zyskują opływowe kształty 
o gładkiej, lśniącej powierzchni. Wysoka 
jakość pro�lu wpływa dodatkowo na 
jednakową warstwę lakieru zarówno na 
płaszczyźnie okna jak i na jego 
krawędziach, gdzie powłoka lakiernicza 
jest szczególnie narażona na wpływ 
warunków atmosferycznych.  

Okna drewniane Softline-68 to elegancja 
na najwyższym poziomie wyrażona 
dbałością o szczegóły. Dolne krawędzie 
skrzydeł zabezpieczone są aluminiowymi 
okapnikami, których linia współgra
z łagodnymi konturami całego okna. 
Zastosowanie termookapnika 
dostosowanego w swej formie do 
wyglądu okna stanowi nie tylko 
eleganckie wykończenie, ale także 
doskonałe zabezpieczenie przed 
wpływem czynników zewnętrznych.

Softline-68 to również trwałość 
i wytrzymałość na wypaczenia 
zapewniona poprzez wykorzystanie do 
produkcji drewna litego klejonego 
trójwarstwowo i wysuszonego do 
odpowiedniej wilgotności oraz 
posiadającego odpowiednią gęstość 
(minimum 450 kg/m3 drewna).

Softline-68 to okna przyjazne ekologii, energooszczędne, 
funkcjonalne i wysoce eleganckie. Okna drewniane 

w systemie Softline-68 zostały uhonorowane nagrodą - 
wyróżnieniem Zielona Marka 2010 za swoje  

ponadprzeciętne właściwości i proekologiczny wymiar.
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