DŘEVĚNÁ EUROOKNA
NOVÉ GENERACE

solidní okno z tradičního materiálu

Proč drevená okna?
Dřevěná okna jsou tradiční součástí rodinných domů. Nejen proto, že se k rodinnému
domu prostě nejlépe hodí, ale mají i výborné tepelně-izolační vlastnosti.

DŘEVĚNÁ OKNA
UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE

Výhody dřeva:
· vysoká tuhost dřeva; vhodné pro velké rozměry oken a dveří
· dlouhá životnost; historicky prověřeno
· dřevo nemá tepelnou roztažnost
· krásný přírodní materiál – obnovitelná surovina
vysoké vnitrní povrchové teploty
dokonalá tesnost

KLASICKÉ ŘEŠENÍ – studený dolní rám
hliníková okapnice ochlazuje okenní profil

výborná tepelná izolace

velké zeslabení dřevěného profilu

Okno SOLID COMFORT je chráněno užitným vzorem.
izolační trojsklo
křídlová okapnice
distanční rámeček SWS V
rámová okapnice
unikátní konstrukce – teplá
spodní část rámu
drážka pro venkovní parapet

Skvelá tepelná izolace
těsnění
okapnice

Díky unikátní konstrukci oken SOLID COMFORT a izolačním trojsklům s teplými rámečky
se již nemusíte bát nežádoucího rosení skel. Na teplém povrchu oken nedochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Prednosti profilu Solid Comfort
Profil okna SOLID COMFORT je konstrukčně odlišný od standardně používaných eurooken. Nemá zafrézovanou rámovou okapnici, proto nedochází k úbytku materiálu na spodní části rámu okna. Právě tím se zlepšuje tepelná izolace v této kritické části okna
a zvyšují se hodnoty vnitřní povrchové teploty. Odtok vody je pak řešen vyfrézovanými odtokovými otvory v rámu, které vedou
nad venkovní parapet.

Konstrukční výhody oken Solid Comfort
Další konstrukční změnou okna SC proti klasickému
eurooknu je větší překrytí křídla přes rám. Když se
na podobné okno podíváte, působí na vás až dojmem, že není příliš silné. Tento kladný dojem je násoben zlepšenými tepelně-izolačními vlastnosti okna.

utěsnění skla

Okno SC92 navíc obsahuje tři těsnící profily, které
jsou optimálně umístěny v jeho profilu.
3× těsnění

SC92 a SC92-C: vodorovný řez

páska pod sklo

Profily oken Solid Comfort

SC92
Uw = 0,70

SC92-PLUS

SC92-C

Zlepšení tepelne-izolačních vlastností
oken – okna s korkem
Dřevěná okna mají velmi dobré vlastnosti, ale pokud chceme dosáhnout
ještě lepších výsledků, vložíme do okenního profilu materiál s ještě nižší
tepelnou vodivostí, proto jsme vyvinuli nové profily oken s vloženým korkem SC92-C a SC92-PLUS. Zejména v oblasti parapetu má zateplení
korkem velký význam.

SC92-PLUS: vodorovný řez ostěním

Okna se solárními zisky – okna s kladnou
bilancí
Tato okna více energie přijmou, než jimi unikne. Proto je významná propustnost
slunečního záření sklem a správná orientace ke světovým stranám. Vyrábíme
také okna s izolačními trojskly s vysokou energetickou propustností g = 62 %
(standardní trojsklo má g = 50 %).

Parametry izolačních skel
distanční rámeček

Součinitel prostupu
tepla sklem Ug (W/m2K)

Prostup
světla (%)

Celková energetická
propustnost g (%)

UV faktor %

trojsklo

18-18 SWS V

0,5

71

50

21

trojsklo s tepelnými zisky

18-18 SWS V

0,6

72

62

21

protisluneční trojsklo

16-16 SWS V

0,6

61

37

14

SC92

Typ izolačního skla

Uvedené hodnoty Ug platí pro plnění argonem.

o

Porovnání teplotních polí profilu SC92
SC92-C

SC92-PLUS

legenda

teplotní pole / izotermy

SC92

Drevená okna – thermowood®
Ovšem pokud chceme takřka neomezenou životnost při zachování přírodního vzhledu okna, pak
je zde novinka: dřevěná okna z venkovní strany z tepelně upraveného dřeva – thermowood®.
Tepelně upravené (pečené) dřevo je nový druh materiálu s inovovanou strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou, která pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale
i další fyzikální a mechanické vlastnosti.

Řez oknem SC92 thermowood

Povrchová úprava ADLER HighRes®
s desetiletou zárukou
®
Skladba laku ADLER HighRes na bázi vody bez chemických rozpouštědel
je mimořádně kvalitní a trvanlivá, to prokázaly výsledky výzkumných ústavů.
Proto společnost ADLER poskytuje na povrchovou úpravu HighRes® na oknech, která jsou vystavena povětrnostním vlivům, záruku 10 let bez nutnosti
provádění údržby.

®
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