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Slovaktual PASIV - HL

viac ako len okno

Vlepované sklo
Stredové
tesnenie

Od apríla ako bonus
všetky tri výhody v oknách

Slovaktual PASIV - HL

štandardne bez príplatku!

Žiadajte u obchodných zastúpení Slovaktual.
bezplatná infolinka

0800 11 55 11

w w w.slovaktual.eu

SLOVAKTUAL s. r. o.
972 16 Pravenec 272
tel.: 046/ 544 7432, 544 7916
slovaktual@slovaktual.sk

Slovaktual PASIV - HL

novinka v produktovej rade plastových okien Slovaktual prináša
trojicu konštrukčných inovácií teraz už v štandardnom prevedení

bez príplatku

1. dištančný rámik Swisspacer V
2. vlepovanie skla
3. tri tesniace roviny

1. Dištančný rámik Swisspacer V

je v súčasnosti najteplejším rámikom na trhu.
Izolačné sklá sú od seba oddelené pomocou dištančných rámikov.
V mieste spojenia dištančného rámika a skla dochádza k tepelnému
mostu, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje celkové tepelnoizolačné
vlastnosti okna. Čím je dištančný rámik „chladnejší“, tým viac tepelnej energie nám unikne do exteriéru. Takýto studený okraj skla má
za následok kondenzáciu vodných pár na okrajoch izolačného skla.
SGG Swisspacer V je tepelne optimalizovaný dištančný rámik
z kompozitového plastu s mimoriadnymi izolačnými vlastnosťami.
V kombinácii s extrémne tenkou nerezovou fóliou zaručuje oproti
hliníkovým, či TGI rámikom “teplejší” okraj skla, čo v konečnom
dôsledku zlepšuje koeficient prechodu tepla až o 0,2 W/m2K, čím
môžete ušetriť až 5 % nákladov na vykurovanie.

2. Vlepované sklo

Slovaktual PASIV - HL

dosahuje špičkové tepelnoizolačné vlastnosti,
zlepšuje koeficient prechodu tepla až o 0,2 W/m2K *
je priam predurčené aj pre nízkoenergetické
a pasívne domy
*) v závislosti od typu a rozmeru okna, v porovnaní s izolačným trojsklom s hliníkovým dištančným rámikom

Žiadajte u svojho predajcu
- swisspacer V
- lepené sklo
- tri tesniace roviny.
Jedine takto vybavené okno dokáže splniť aj tie najprísnejšie
kritériá.
Len teraz a u nás ako štandard bez príplatku!
Spokojnosť zákazníka s produktami Slovaktual nekončí tým, že sa zákazník
rozhodne pre Slovaktual, zaplatí požadovanú čiastku a odchádza domov. Nie je
to tak ako keď si kúpi televízor či chladničku.
My v Slovaktuale sme si vedomí, že si nestačí kúpiť len kvalitné okno, ale k tomu
patrí aj kvalitne vykonaná montáž, ktorá musí spĺňať normou stanovené
požiadavky. A práve odborná montáž ešte viac umocní
kvalitu výrobkov Slovaktual. Dbáme na to, aby k Vám do
Vašich domácností prichádzali skutoční odborníci vo svojom odbore, schopní zvládnuť aj tú najnáročnejšiu montáž.
C E R T I F I K ÁT
Zriadili sme školiace stredisko, kde bolo vyškolených
a preskúšaných viac ako 450 montážnikov, ktorí svoju
odbornú úroveň dokladujú získaným „Certifikátom“.
Žiadajte u svojho predajcu Certifikovanú montáž, ktorá
zaručí správnosť fungovania výrobkov Slovaktual.
Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. Pravenec týmto potvrdzuje, že

p.

Jaroslav Motyčka

absolvoval odborné školenie montáže plastových a hliníkových okien a dverí

a je oprávnený montovať výrobky spoločnosti Slovaktual.

Pravenec, 17. februára 2012

.............................................
Ing. Jozef Müller
obchodný riaditeľ

..........................................
Ľubomír Majzlan
výkonný riaditeľ
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znamená modernú technológiu osadenia izolačného skla do krídla
okna lepením, ktorá sa úspešne využíva v automobilovom, lodiarskom
či leteckom priemysle. Sklenená výplň je pevne vlepená do krídla
okna, čím sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Výhody vlepovania skla:
- zlepšenie tepelnej izolácie celého okna o 8 až 10 %,
- zlepšenie zvukovej izolácie vďaka celoobvodovému
pevnému spojeniu so sklom,
- menšie riziko vzniku rosenia na okraji skla,
- lepšia stabilita vďaka pevnému zlepeniu skla a profilu,
krídlo nesadá, sklo sa od profilu pri väčších elementoch
neodťahuje,
- vyššia bezpečnosť - sklo nie je možné vytlačiť dnu a tak
vniknúť do interiéru. Vďaka lepenému spojeniu sa dá
krídlo ťažšie deformovať páčením,
- v prípade potreby je výmena vlepeného skla otázkou
niekoľkých minút priamo u zákazníka.

3. Tri tesniace roviny

znamenajú, že priestor medzi rámom a krídlom okna je utesnený
tromi tesneniami. V rámovej časti okna je funkčná škára rozdelená
pevnou prepážkou (nosom) do dvoch komôr.
- Vonkajšia komora slúži na odvádzanie vlhkosti (kondenzátu alebo
prípadného pod tlakom hnaného dažďa a vody) do exteriéru cez
odvodňovacie drážky,
- vnútorná komora, chráni v nej uložené kovanie pred atmosferickými vplyvmi a nečistotami.
Stredová prepážka
- podstatne zvyšuje odolnosť systémov voči hnanému dažďu,
znemožňuje prieniku tlakovej vody do profilu
- pri pootvorenom okne na vetračku znižuje riziko vniknutia
dažďovej vody do interiéru (pri iných systémoch len s dvomi tesneniami pri sklopenej polohe okna vode nič nebráni preniknutiu
až do interiéru)
- tvorí pevnú bariéru proti násilnému vniknutiu pri snahe znefunkčniť
kovanie, čím vo zvýšenej miere zvyšuje bezpečnosť celého systému voči násilnému vniknutiu
- k nej doliehajúce tesnenie je dorazové tesnenie - čo znamená, že
je pevne pritlačené medzi dve pevné časti okna. Nejde o žiadnu
gumenú alebo inak riešenú dodatočnú úpravu.
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