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technologie a detaily

VYCHYTANÉ DETAILY

OKEN ZE SLAVONY



Propracované detaily
drevených oken a dverí

Nalepovací a sklodělící příčky

Předsazené příčkové rámečky

Dělený poutec

Okna s nadsvětlíkem jsou řešena tzv. dělenýmNově jsou řešeny , které jsou z venkovní stra-

ny začepovány do okenního křídla, jsou tedy dokonale spojeny

a povrchově upraveny společně s celým křídlem. Proto je jejich

povrchová úprava odolnější. Díky pevnému spojení příček s kří-

dlem se nemusíme bát, že by se časem odlepily.

nalepovací příčky

poutcem, který řeší odvětrání skla a odtok vody.

zevnitř

zvenku

Předsazené příčkové rámečky 

členění okna. Výhodou proti příčkám je možnost odklopení

celého rámečku a snadného umytí okna. V případě poško-

zení lze rámeček snadno vyměnit za nový.

využíváme v případě potřeby

zevnitř

nalepovací příčky

sklodělícící

příčka

zvenku

Slavona klade důraz na , přesnost a výborné parametry svých výrobků.

Proto se věnuje vlastnímu vývoji oken a dveří, soustředí se na dokonalé dořešení

všech detailů, používá nejkvalitnější materiály pro jejich výrobu. V neposlední

řadě využívá nejmodernější výrobní technologie.

kvalitu



zevnitř

zevnitř

zvenku

zvenku

Střídavý falc

Střídavý falc umožňuje v jednom okně použít fixní i otevírací křídlo.

Tradiční výrobní technologií by muselo být okno ze dvou dílů nebo

alespoň s vloženým nákližkem.

Systém spojování okenních rámů do  zajišťuje dokonale přesné

a těsné spojení.

sestav

Srazu dvoukřídlového okna

při vývoji speciální pozornost, protože s ním

obvykle bývají problémy. U pasivních domů

nejsou dvoukřídlová okna vůbec z tohoto

důvodu doporučována. Dvoukřídlová okna

SOLID COMFORT mají ve srazu křídel cel-

kem 6 těsnících profilů a testování ve zkušeb-

ně ověřilo jejich dokonalé utěsnění.

 byla věnována

Konstrukční vychytávky

Utěsnění dvoukřídlového okna

Nový systém spojování

okenních rámů do sestav
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Prodloužená životnost oken a dverí

Díky novému systému výroby dílcovou metodou se obrobený díl

okna před slepením povrchově upraví. Ponoří se do impregnace

a středové vrstvy, která ho chrání před vnikáním vlhkosti. Tak jsou

ošetřeny všechny povrchy, a zejména čelní dřevo. U něj by totiž

mohlo docházet při zvýšené vlhkosti k nasáknutí. Na sklížená ok-

na nebo dveře je pak nastříkána pod vysokým tlakem elastická

lazura s UV ochranou.

Jednotlivé díly jsou přesně obrobeny i předvrtány při jednom up-

nutí na obráběcím centru. Samozřejmostí je jeho řízení přímo

softwarem, ve kterém jsou okna konstruována.

Slavona využívá inovativní výrobní technologii, proto dosahuje precizního zpracování výrobků a díky tomu i vyšší kvality.

Tento systém významně prodlužuje životnost a zvyšuje kvalitu dřevěných oken.

Kování oken

Dokonalé utesnení oken zevnitr

Okna Slavona jsou osazena 

ním kováním.

bezpečnost-

 

Ochranu proti vloupání zajišťují hřibové

čepy, které se při zavření okna vsunou do

drážky uzávěru. Jednotlivé díly kování

jsou předvrtány již z obráběcího centra,

a proto jsou naprosto přesně zakovány

do finálního výrobku.

Při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů se klade důraz na dokonalé utěsnění.

Mění se i konstrukce oken, je nutné zlepšit jejich utěsnění z vnitřní strany, abychom za-

bránili pronikání vlhkého vzduchu z interiéru do funkční spáry okna.

Proto mají okna ze Slavony 

vacích lišt, inovované odvětrání skel a samozřejmostí je

i vnitřní těsnící profil s lepšími vlastnostmi.

zdokonalené utěsnění zasklí-

 

Okna mohou být vybavena i novým typem 

ní s nosností závěsů až 160 kg. Závěsy skrytého kování

zamezí průniku vzduchu z interiéru do funkční spáry, tím

ještě zlepší neprůvzdušnost. Samozřejmě okna se nevidi-

telnými závěsy i lépe vypadají.

skrytého ková-

S dokonale těsnými okny ani ve vyšších patrech či přetlaku

nedochází ke kondenzaci ve funkční spáře (mezi křídlem

a rámem okna).

Nic pro zloděje!

Dolní skrytý závěs

Horní skrytý závěs

zvedač křídla

bezpečnostní čep

magnetický kontakt – aerocontrol

bezpečnostní uzávěr


