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Didesnį patvarumą
ir ilgalaikį naudojimą užtikrina trijų vyrių 
varčios.

Šiuolaikinis dizainas,
Suapvalintos pro�lio linijos, bet 

kokios formos galimybė.

Galimybė 
pasirinkti  
rankeną, rutulio 
formos rankeną ar 
traukiamą 
rankenėlę.

Didelės 
sutvirtinimo 
kameros
užtikrina atitinkamus 
statinius parametrus.

Daugiakamerinė konstrukcija
ir rėmo bei varčios konstrukcijos gylis, 
siekiantis 70 mm, leidžia užtikrinti 
šiluminės izoliacijos parametrus.

Didelis saugumo 
lygis,
kurį užtikrina trijų 
taškų tvirtinimas. IGLO5
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Kokybė
Langų gamyboje naudojami naujausi įrengimai, 
o kokybiški komponentai užtikrina aukščiausią durų ir 
langų kokybę, kurią patvirtina bandymų serti�katas, 
išduotas pirmaujančio Vokietijos Rosenheimo langų 
technikos instituto. Be to, bandymais patvirtinta, kad 
IGLO langai atitinka EN 14351:1-2006 standartą, taikomą 
daugelyje rinkų, pvz.: Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, 
Slovakijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir JAV. Šis 
standartas taikomas ir Lietuvoje.

Estetika
IGLO langai – tai naujovių, funkcionalumo puikių 
energiją taupančių sprendinių kombinacija, 
pasižyminti įmantriu elegantišku dizainu. Langai gali 
būti keturkampiai, trikampiai, apvalūs trapeciniai, 
arkiniai, ir jų formą gali riboti tik klientų reikalavimai. 
Sniego baltumo pro�lis ir plati spalvų paletė, kaip 
atsakas į paskutiniąsias architektūros tendencijas, 
papildo klientų tobulo lango įsivaizdavimą. 
Individualų langų stilių taip pat gali pabrėžti langų 
grotelės ir įvairių spalvų stiklas.

Ilgaamžiškumas
Didelė varčios ir rėmo sutvirtinimo kamera, pasižyminti 
puikiais pro�lio statiniais parametrais, garantuoja puikų 
ilgaamžiškumą. Kitas privalumas – spalvos stabilumas, 
nes langai neblunka ir išsaugo pirmines savybes.

Energijos taupymas
IGLO langų penkių kamerų pro�lio konstrukcija 
ir standartinis stiklo paketas su šiltu rėmeliu, 
kurio šilumos laidumo koe�cientas U=1.0 
(remiantis EN 674) – tai energijos taupymo, 
optimalios temperatūros bei didelio šviesos 
pralaidumo garantija. Čekijos Respublikoje 
atliktas nepriklausomas šilumos laidumo 
koe�ciento tyrimas aptvirtino, kad IGLO langai 
pasiekia Uw=0,89 W/(m2K), kai trijų stiklų 
paketo Ug=0,7 W/(m2K). Aukščiausios kokybės 
konstrukcinių medžiagų ir EPDM izoliacijos, kuri 
turi įtakos langų sandarumui, naudojimas 
užtikrina langų apsaugą nuo vėjo gūsių ir 
padidina atsparumą lietaus vandeniui.

IGLO5
langu profilis
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Saugumas
IGLO langai pagaminti iš aukščiausios kokybės GL pro�lių. Šie pro�liai gaminami iš originalių 

medžiagų ir yra 100 proc. perdirbami. Net standartinė šių langų komplektacija garantuoja išskirtinį 
saugumą. Langų pro�liai yra su specialiais varčių ir rėmų plieniniais sutrvirtinimais, kurie 

garantuoja jų stabilumą ir statiką. Šiuolaikiniai apkaustai su priešįsilaužiminiais kaiščiais garantuoja 
puikią apsaugą nuo įsilaužimo.

Be to, languose yra užraktas blokuojantis neteisingą rankenos padėtį, varčios pakėlėjas leidžiantis 
lengviau uždaryti langus.


