
TROCAL 76 MD 
System okienny PVC z uszczelką środkową.

Stylowe okna na całe życie!

Uw

0,73
 W/(m2 K)*



TROCAL 76 MD - system z uszczelką środkową.

Decydując się na wybór systemu okiennego TROCAL 76 
kształtujemy swoją przestrzeń życiową według naszych indy-
widualnych upodobań. Nowoczesne okno z tworzywa sztucz-
nego PVC TROCAL 76 spełnia nie tylko aktualne wymogi, 
ale przede wszystkim parametry przyszłości - począwszy od 
wyglądu i kształtu profili, poprzez statykę, funkcjonalność, aż 
po izolacyjność termiczną, akustyczną oraz ochronę środowi-
ska naturalnego. Odkryj wyjątkowość systemu TROCAL 76! 

Odkryj lepszą 
jakość życia!
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■  Optymalna izolacyjność termiczna.
 TROCAL 76 MD to system o wyjątkowej 

izolacyjności cieplnej. Przy zastosowaniu 
nowoczesnych szyb funkcyjnych można 
znacznie zaoszczędzić na kosztach ener-
gii. Wartość współczynnika Uf w standar-
dowym wariancie wynosi 1,0 W/(m2K).

■  Efektywna ochrona przed hałasem do 
48 dB.

 W połączeniu ze specjalnymi szyba-
mi dźwiękochłonnymi najwyższej jako-
ści system TROCAL 76 MD gwarantuje 
optymalną ochronę przez dobiegającymi  
z zewnątrz dźwiękami, podnosząc przy 
tym jakość naszego życia.

■  Znakomita ochrona antywłamaniowa 
do RC2.

 Profile okienne TROCAL 76 MD są tak 
skonstruowane, że możliwe jest osadze-
nie specjalnych szyb oraz zamontowanie 
specjalnych okuć antywłamaniowych.

■  Atrakcyjny design.
 Smukłe, sprawiające wrażenie lekkości 

profile umożliwiają realizację dużych 
powierzchni przeszklonych oraz  wpływają 
na optymalne nasłonecznienie pomiesz-
czenia. Do wyboru jest ponadto szeroka 
gama folii dekor w strukturze drewna lub 
jednolitej oraz liczne kombinacje nakładek 
aluminiowych AluClip oraz AluClip Pro 
uszlachetnianych w technologii anodowa-
nia lub lakierowania proszkowego.

■  Wzrost wartości nieruchomości.
 Wysoka jakość, zastosowanie nowo-

czesnych, przyjaznych dla zdrowia  
i środowiska surowców oraz stały komfort 
użytkowania zapewniają długą żywotność 
okna oraz wpływają na wzrost wartości 
nieruchomości.

TROCAL 76 MD. System okien i drzwi o głębokości 
zabudowy 76 mm.

Uw

0,73
 W/(m2 K)*

* Wartość Uw wyliczona teoretycznie dla okna referencyjnego  
  1230 x1480 mm.


