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DRUTEX S.A.
Lęborska g. 31
77-100 Bytovas,
tel.: +48 59 822 91 01; 59 822 91 04
faksas: +48 59 822 91 03
el. paštas: drutex@drutex.com.pl
www.drutex.eu

IGLO ENERGY
PVC LANGAI

www.drutex.eu

Išlaikykite šilumą savo namuose!
Laiką pralenkiantis dizainas, puiki estetinė išvaizda, aukščiausio lygio fukcionalumas ir visų pirma naujoviškas energijos taupymo 
sprendimas – tai elementai, lemiantys, kad IGLO ENERGY langas atspindi pasaulines langų rinkos tendencijas. Šis naujas langas – 
tai „DRUTEX“ S.A. autorinis produktas, sukurtas išrankiausio kliento skoniui. Kuriant šį gaminį buvo atsižvelgta į permainingus 
rinkos reikalavimusbei pasitelkiant naujausias technologijas ir medžiagas. Langas turi patentuotą centrinę tarpinę, kuri naudoja-
ma tik „DRUTEX“ S.A. gaminiuose ir kuri užtikrina geriausius energijos taupymo parametrus.Tai pirmasis sprendimas pasaulyje, 
kai centrinei tarpinei panaudojamas EPDM putų kaučiukas. IGLO ENERGY sistema atitinka aukščiausius garso izoliacijos, 
vėdinimo, atsparumo vandeniui ir vėjui reikalavimus. 
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NAUJIENA   LIETUVOS  RINKOJE
IGLO  ENERGY Uw=0,6 W/(m2K)*

IGLO ENERGY – TAI UNIKALŪS ŠILTŲ LANGŲ SPRENDIMAI.

PIRMAUJANTYS  PVC LANGAI 
PASAULYJE:  

1. NAUJAUSIAS
energijos taupymo sprendimas. „DRUTEX” pirmoji pasaulyje parengė inovatyvų sprendimą, kurį 
užpatentavo. Tai centrinė tarpinė, pagaminta iš EPDM putų kaučiuko, pagerinanti lango šiluminę 
izoliaciją.

2. IŠBANDYTAS
didžiausiu bandymo įrenginiu, turimu tarp PVC langų gamintojų. Puikūs IGLO ENERGY lango parametrai 
yra patvirtinti pasaulinių nepriklausomų serti�kavimo institucijų. IGLO ENERGY langai buvo testuojami 
laboratorijoje su didžiausiu bandymų įrenginiu KS Schultea.

3. ENERGIJOS TAUPYMAS
Patvirtinamas vienu geriausiu rinkoje šilumos laidumo koe�cientu Uw = 0,6 W/(m²K)*. Tai puikus 
energijos taupymo rezultatas, patvirtinantis puikias IGLO ENERGY langų izoliacines savybes.

NAUJAS SAUGUMO MATAS
IGLO ENERGY – tai aukščiausias saugumo lygis. IGLO ENERGY sistema siūlo daug šiuolaikinių sprendimų, užtikrinančių padidintą 
apsaugą nuo įsilaužimo. Moderniausi viso perimetro apkaustai MACO MULTI MATIC KS su dviem priešįsilaužiminiais kaisčiais 
sumažina įsilaužimo galimybes ir leidžia reguliuoti varčios prispaudimą, turintį įtakos langų sandarumui.

ELEGANTIŠKAS DIZAINAS
Užapvalintas sniego baltumo GL SYSTEM pro�lis, pagamintas išimtinai iš pirminės medžiagos, plati spalvinė gama ir įvairiausios 
formos sukuria ra�nuotą ir elegantišką dizainą. 
Specialiai parinkta rankena puikiai dera su pro�liu ir pabrėžia išskirtinę jo eleganciją.

Yra galimybė panaudoti naujos kartos stiklų 
paketus, kuriuose dvi paketo kameros 
užpildytos kriptono dujomis. Šie stiklo paketai 
atitinka aukščiausius energetinio efektyvumo 
standartus, nes šilumos laidumo koe�cientas 
pasiekia net Ug=0,3 W/(m²K) lygį! Galimybė 
komplektuoti su 48 mm storio stiklo paketais.

Patentuota centrinė tarpinė,
gaminama panaudojant EPDM putų kaučiuką, 

užtikrina aukščiausią energijos taupymą, o šilumos 
laidumo koe�cientas siekia net 0,6 W/(m²K)*. Šie 
naujoviški sprendimai siūlomi tik „DRUTEX“ S.A. 

gaminiuose. Papildomai standartinio lango 
komplekte yra penkių kamerų popalanginis pro�lis 
su vidine tarpine, padidinantis lango sandarumą ir 

pagerinantis jo termizoliacines savybes. Langai pagaminti iš 7 kamerų GL 
SYSTEM pro�lio, korpuso gylis – 82 mm, o 
varčios – 94 mm, o tai turi ypatingą reikšmę 
energijos taupymui. Optimalus kamerų 
skaičius ir dydis garantuoja geriausius 
šilumos laidumo parametrus.

MACO MULTI MATIC KS apkaustai su 
rankenos neteisingos padėties blokavimu 
ir varčios pakėlėju, kuris be jėgos ją pakelia 
į reikalingą padėtį, ir net pačios sunkiausios 
varčios užsidaro nepaprastai lengvai.

Didelė pro�lio kamera su plieniniais arba pasirinktinai stiklo 
pluošto sutvirtinimais garantuoja puikų atsparumą ir statiką.

ENERGIJOS TAUPYMO LYDERIS 
IGLO ENERGY – tai modernumas kiekviename milimetre. 
Tai inovatyvus, energiją taupantis sprendimas.

*Langui, kurio matmenys 1230mm x 1480 mm, pagal CSI (Čekija) atliktus bandymus *Langui, kurio matmenys 1230mm x 1480 mm, pagal CSI (Čekija) atliktus bandymus


