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puritamo linea – vitek purizem za brezčasno oblikovanje prostorov

oblikovni in barvni
purizem za zahtevne
puritamo linea daje notranjim okenskim policam popolnoma novo obliko s svojo debelino samo 15 mm. Vitka
oblika, enostavne barve in izredne lastnosti materiala odlikujejo te notranje okenske police. puritamo linea odpira
nove oblikovalske zasnove in bivalno kakovost v moderni
gradnji. Vplivamo lahko na popolnoma nove prostorske
zasnove, bodisi zaradi izredno vitkega purističnega

vitka brez konkurence: debelina samo 15 mm

videza, čistih enostavnih barv in možnosti posebnih
izdelav. puritamo linea daje možnost za individualno
uresničitev želja pri oblikovanju sodobnih ali brezčasno
lepih notranjih prostorskih ureditev. Prijetno topla
površina vas vabi, da sedete, je enostavna za vzdrževanje
in ščiti naše okolje zaradi izredno dobre toplotne
izolacije, kar privarčuje pri stroških ogrevanja.

program dizajna puritamo linea

PREFINJENO IN ŽLAHTNO: vgradnja s senčno fugo

ELEGANTNO: vgradnja z minimalnim previsom

KLASIČNO: standardna vgradnja

notranja okenska polica
puritamo linea
bela, št. 150M

svetlo siva, št.160M

temno rjava, št. 170M

kremna, št. 180M

Lastnosti materiala

• trdnost na pritisk do 104 N/mm2
• upogibna trdnost 34 N/mm2
• termperaturna obstojnost od -40 stopinj C do
+80 stopinj C
• vpojnost - pod 0,23 odstotka lastne teže
• gostota 2082 kg/m3
• toplotna prevodnost 0,373 W/mK
Notranja okenska polica puritamo linea z debelino samo
15 mm, je s svojo vitko puristično obliko namenjena
sodobnemu in elegantnemu videzu notranjih prostorov.

Mere

dolžina do 320 cm
širina do 60 cm
debelina: 1,5 cm

betonsko siva, št. 190M

puritamo - oblikovan za zahteve pri moderni arhitekturi

puritamo:
edinstvena kakovost
za znotraj in zunaj
Tako kot je purističen dizajn puritamo okenskih polic,
tako raznolike so materialne prednosti. Fina marmorna
moka se spoji z naravnimi smolami v tehnološki kamen.
Edinstveni material, ki presega prednosti naravnih surovin
in daje puritamo okenskim policam edinstvene lastnosti.
puritamo okenske police iz tehnološkega kamna izpolnjujejo vse gradbene, oblikovne in bivalne zahteve. Tako
prepričajo znotraj kot individualen element oblikovanja in
zunaj, celo pri ekstremnih vremenskih pogojih, kot zaščita
za fasado, steno in okno.

na dotik topla in prijetna površina
• ostane nespremenjena
• enostavna za vzdrževanje
• neobčutljiva na madeže
• dolga življenjska doba in visoka odpornost
• odporna na vremenske vplive in zmrzal
• izredno toplotno izolativna

•

Kot vsi helopalovi proizvodi so tudi puritamo okenske
police v skladu z mednarodnimi kakovostnimi kriteriji in
strogim avstrijskim določilom o varstvu okolja.

puritamo kontakt:
			
idealen spoj
za zunanje okenske police
Inovativni montažni sistem puritamo kontakt
zagotavlja povsem vodotesen in varen stik med
okensko polico, oknom in fasado.

Prednosti:
• Tesen stik med helopal okensko polico, oknom in 		
fasado, ki preprečuje vdor vode v gradbeni element.
•

Optimalno odvodnjavanje za preprečevanje stranskih
madežev na fasadi – priporočljiv pri okenskih
sistemih s skritim odvodnjavanjem.

•

Vnaprej podan 5° naklon okenske police, kar omogoča
kontroliran odtok vode.

•

Olajšava pri vgradnji – podlaganje ni več potrebno.

•

Varčevanje tesnilnega materiala pri stiku z oknom.

•

Izboljšana toplotna izolacija pri stiku z oknom - 		
zmanjšuje možnost nastajanja kondenza.

•

Izenačenje raztezkov zaradi temperaturnih
delovanj – preprečuje poškodbe na fasadi.

Uspešno opravljen test o neprepustnosti vode na Institutu za okensko tehniko
Rosenheim po DIN EN 1027 (št. certifikata 32024448).

puritamo kontakt s trojno zaščito za
1. steno
2. fasado
3. okno

Zunanja okenska polica puritamo kontakt s trojno zaščito, barva grafit

program dizajna puritamo
Za puritamo okenske police je maksimalna dobava en teden.

Lastnosti materiala

• trdnost na pritisk do 104 N/mm2
• upogibna trdnost 34 N/mm2
• termperaturna obstojnost od -40 stopinj C
do +80 stopinj C
• vpojnost - pod 0,23 odstotka lastne teže
• gostota 2082 kg/m3
• toplotna prevodnost 0,373 W/mK

Posebne izdelave

Reže nad gretjem, vogalni izrezi ali izrezi po dolžini – pri
puritamo okenskih policah lahko uresničimo skoraj vsako
željo (dobavni rok za posebne izdelave so po dogovoru).

notranje in zunanje
okenske police.
Mere
•
•
•
•

dolžina do 360 cm
širina do 55 cm
zaslonka: 2,5 cm
debelina: 1,7 cm

svetlo siva, št. 210M

bela, št. 230M

grafit, št. 250M

Ggranatno rdeča, št. 260M

Možna so odstopanja v prikazanih barvnih tonih.
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