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ZARUČENÉ TEPLO
DOMOVA S TAKŘKA
NEOMEZENOU
ŽIVOTNOSTÍ

okna s dlouhou životností

Drevohliníková okna HA110
Dřevo je přírodní materiál, kterému dáváme přednost
při zařizování domu pro jeho příjemný vzhled dotvářející atmosféru domova.
Máme-li okna ze dřeva chráněná z venkovní strany
hliníkovým pláštěm proti povětrnostním vlivům, pak
jsme dosáhli ideálního řešení. Z vnitřní strany okna
na nás totiž dýchá příroda a z venkovní je okno dokonale zabezpečeno. Takové okno má takřka neomezenou životnost.

Výborná tepelná izolace,
dokonalá tesnost
Dřevohliníková okna HA110 jsou vhodná i pro nízkoenergetické
a pasivní domy. Dřevěná část okenního křídla je vždy v síle 92mm.
Čtyři celoobvodová těsnění ručí za vynikající těsnost.
Tepelná izolace oken nás zajímá nejen u nízkoenergetických a pasivních domů, okny vždy můžeme ztrácet velké množství energie, proto

HA110
Uw = 0,72

je volba oken s lepší tepelnou izolací vždy vhodnější.

Typy oken
Okna mohou být v různých provedeních jako jednokřídlová, dvoukřídlová,
kombinace otevíracího a fixního křídla.
Hliníkové opláštění nesahá na bocích a horní části okna až k okraji dřevěného rámu, aby bylo možno tepelnou izolací co nejvíce překrýt rám okna
a nevznikal tepelný most.

Moderní design
Dřevohliníková okna jsou svým charakterem
určena pro moderní stavby, kde hliníkové profily doplňují vzhled a styl budovy, proto jsou
voleny jednoduché a čisté tvary.
Aby byl hliníkový plášť dokonale zpracován
ve všech detailech, jsou rohové spoje svařované.

Bezpečnostní kování
Všechna okna SLAVONA jsou standardně vybavena bezpečnostním
kováním. Zvýšenou ochranu proti vloupání zajišťuje hřibový čep, který při uzavření zapadne do bezpečnostního protikusu. Všechny uzavírací body celoobvodového kování jsou bezpečnostní. Tímto způsobem je zajištěno i druhé křídlo dvoukřídlého okna.

Okna jsou volitelně vybavena zcela
novým skrytým kování s nosností závěsů 160 kg, tyto skryté závěsy zamezí poslední možnosti průniku vzduchu
z interiéru do funkční spáry okna (kolem std. závěsů je zmáčknuté těsnění a
v tomto místě nemůže dokonale těsnit).

Detaily kování
dřevohliníkového okna

magnetický kontakt – aerocontrol
bezpečnostní uzávěr
bezpečnostní čep

Horní skrytý závěs
Dolní skrytý závěs

Vyladené detaily – strídavý falc
Střídavý falc umožňuje napojení otevíravého
a fixního křídla okna v jednom okně.

Střídavý falc – pohled zvenku

Střídavý falc – pohled zevnitř

Povrchová úprava dreva
Díky ochraně dřeva proti povětrnostním vlivům, lze na dřevohliníková okna použít
povrchové úpravy, které maximálně zachovají přírodní charakter dřeva. Standardně je aplikován systém Natureffekt v různých odstínech, ale je možné také použití
přírodního oleje.

SMRK natureffekt bezbarvý

Barvy hliníkového opláštění vybíráme
ze vzorníku RAL.

SMRK olej

DUB natureffekt bezbarvý

SMRK natureffekt LONDON

MODŘÍN natureffekt bezbarvý

SMRK natureffekt PARIS
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F9 – ocel

s patentovaným blokovacím mechanismem zamezujícím
manipulaci zvenku

Okna SLAVONA velmi dobře tepelně izolují a těsní. Proto
šetří energie na vytápění, nedochází k průvanu, zamezují
šíření nežádoucího hluku.
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F4 – bronz

bílá

V současné době je mnoho staveb již vybaveno řízeným
větráním, ale pokud Váš dům není, nezapomínejte několikrát denně krátce (asi 5 min.) intenzivně vyvětrat. Při takovém větrání se na chvíli ochladí teplota vzduchu, ale
naakumulované teplo ve zdech apod. velmi rychle opět
zajistí ohřátí vzduchu.

F1 – stříbro

Správné vetrání

Váš prodejce:

