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TERMooKNo PRo NízroENERGETIDKÉ n PASIVNí noMY
Společnost ÝVindow Holding, česká jed-
nička na trhu otvorovych vyplní, kte-
rá sdružuje značky VEKRA, OTHERM
a TWW nabízí nové dŤevěné okno IVB4
ToP TERMO značky TWW. Tento vyro-
bek se vyznačuje mimoŤádnymi tepelně
izolačními vlastnostmi a je určen zejmé-
na pro nízkoenergetické a pasivní domy
(viz Stavitel č. 5/2o1'o)'

okno IVB4 ToP TERMO pŤináší
risporu energie bez nutnosti dalšího
rozšiŤování stavební hloubky' Unikátní
konstrukce profilu ze smrkového hra-
nolu obsahuje vloženou vrstvu tepel-
né izolace. Tepelně a zvukově izolační
vlastnosti jsou podpoŤeny dvojitym těs-
něním. okno je doplněno mikroventila-
cí (možnost zimního a letního větrání)
a standardně osazeno kováním s bezpeč-
nostními prvky.

,,Jsme pŤesvědčeni, že nové dŤevěné
termookno pŤedstavuje ideální produkt
pro zákazníky' kteŤí chtějí jakkoli šetŤit

energii,.. uvedla Milena Symrinková,
produktová manažerka Window Hol-
ding.

Nové okno IV84 ToP TERMO je do-
dáváno v provedení Standard Tetmo,
Luxus nebo Elegant. Hodnota LJ* ce-

Ukázka nového okna |VB4 TOP TERMO
značky TWW predstaveného na staveb-
ním veIetrhu IBF 2010

lého okna činí o,7 W/m2K (pŤi použití
standardního trojskla Un = 0,5 W/m2K),
respektive 0,61 W/m2K 1pŤi použití troj
skla U, = O,4 W/m'zK). Zvukovy ritlum R-
dosahuje 33 dB.

Pokud jde o specifikaci vyrobku, tvo-
Ťí jej čtyŤvrstvy lepeny smrkovy hranol
s vloŽenou vrstvou tepelné izolace, sta-
vební hloubka je 84mm. Zahrnuje oken-
ní kování SIEGENIA AUBI s bezpečnost-
ními prvky, má čtyŤi polohy otevírání
pomocí jedné kliky _ otevŤeno, zavŤe-
[o, sklopeno a mikroventilace (zimní
a letnÍ větrání). Na pŤání zákazníka lze
dodat distanční sklolaminátovy ráme-
ček SWISSPACER nebo TGI. okno má
celoobvodové těsnění v drážce kŤídla.
v rozích pevně spojené, trvale pruŽné,
hliníkovou termookapnici, eloxovanou,
s ťrplnym pŤerušením tepelného mostu,
pŤídavnou okapnici na kŤídle a dvo|ité
těsnění. x 

-mš-

NOVA A UCINNA MINERALNI IZOLAET
Na bh pŤichazí nová minerá]ní izolace No-
BASIL FKD S od společnosti Knauflnsula.
tion, která je jedním z pŤedních světovych
vyrobcri a dodavatelri izolačních materiá]ri.
NOBASIL FKD S v5miká vybornymi tepel-
ně izolačními vlastrrostmi, o čemž svědčí
velice nízk!, součinitel tepelné vodivos-
ti - lambda 0,036 WmK. Tajemství této
pŤednosti tkví ve speciální orientaci vláken
a ve zvyšeném počfu statickych molekul
vzduchu v prostoru mezi vlákny izolanfu.
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NOBASIL FKD S z minerální ka-
menné vlny se také vyznačuje nejvyšší
tŤídou požátní odolnosti, velmi dob-
Iou akustickou ízolací obvodovych
stěn a vysokou mechanickou odolností
a tvarovou stáIostí. Mimo to šetŤí ná-
klady na vytápění a zachovává schop-
nost obvodovych stěn propouštět vod-
ní páry, takže mohou ,,dychat... Další
vyhodou je jednodušší manipulace
a rychlejší apl ikace, což ocení pŤe-

devším ti, kteŤí Chtějí ušetŤit náklady
na celkovou práci.

Nové mineráIně vláknité desky FKD
S jsou vhodné jak pro novostavby, tak
i pro zateplení fasád starších zděnych,
panelovych a železobetonovych budov
v kontaktních zateplovacích systémech.
Díky vysoké flexibilitě jemožné produkt
použít i na dodatečné zateplení rekon-
struovanych obvodovych stěn. x
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