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výhody eurooken SOLID COMFORT

novinka v povrchových úpravách
ADLER – vysoce transparentní lazura

®ADLER HighRes  se zárukou 10 let

®

®

®

2
· zasklení izolačním trojsklem: U = 0,53 W/m Kg 

   SGG PLU4-18-4-18-PLU4, nový teplý distanční rámeček SWS V, argon
2 2

· součinitel prostupu tepla rámu: smrk U = 0,70 W/m K, Airotherm U = 0,68 W/m Kf  f  

2 2
· součinitel prostupu tepla okna: smrk U = 0,70 W/m K, Airotherm U = 0,69 W/m Kw  w 

· tři těsnění s dostatečně velkými komorami

· mimořádně teplá spodní část rámu – unikátní konstrukce

· vyšší hodnoty vnitřních povrchových teplot

· zesílený profil okna na 92 mm

V rámci vývoje povrchových systémů Aquawood Ligno+

na bázi technologie HighRes® se poprvé podařilo vyrobit

vysoce transparentní lazuru s minimálně pětiletou trvanli-

vostí. Důležitým předpokladem je přitom aktivní ochrana

proti UV záření. Ta spočívá v řešení nejmodernějších

ochranných prostředků proti ultrafialovému záření pomo-

cí nanotechnologií, které zajišťují perfektní transparentnost

povrchové úpravy při současném ochranném účinku.

• Kvalitní materiál.

• Ověřená konstrukce.

• Pečlivé zpracování detailů.

• Prodloužená životnost.

 Bezpečnostní vícebodové zámky s automatickými

   trny a háky ovládanými klíčem.

 Masivní závěsy zafrézované v rámu i křídle zame-

   zují svěšování křídla a jsou snadno seřiditelné.

 Nové dělené prahy se zdokonaleným přerušením

   tepelného mostu. Těsní ve dvou úrovních a jsou

   doplněny podkladními profily, volitelně s napoje-

   ním na hydroizolaci.

•

•

•

ADLER poskytuje na okna vystavená povětrnostním
®

vlivům, namořená a nalakovaná systémem HighRes ,

záruku 10 let.

Řez dveřmi

nová dimenze v konstrukci dveří
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Vchodové dvere – vizitka domu

Naše plus

®
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0,2...2,2

2,2...4,1

4,1...6,1

6,1...8,1

8,1...10,1

10,1...12,1

12,1...14,0

14,0...16,0

16,0...18,0

18,0...20,0

10,20°C

2,00°C

6,00°C

13,50°C

16,00°C

18,00°C

Teplotní pole [°C]:

Izotermy:

Tsi = 16,93°C; fRsi = 0,806

Tsi = 0,18°C; fRsi = 0,991

0°C

21°C

okna nejen do pasivního domu

-14,8...-11,3

-11,3...-7,9

-7,9...-4,5

-4,5...-1,0

-1,0...2,4

2,4...5,8

5,8...9,3

9,3...12,7

12,7...16,1

16,1...19,5

10,20°C

-13,00°C

0,00°C

13,50°C

5,00°C

-5,00°C

Teplotní pole [°C]:

Izotermy:

Tsi = 14,50°C; fRsi = 0,819

Tsi = 14,76°C; fRsi = 0,993

-15°C

20°C

časove omezená nabídka:
inovované okno SC92-CF za cenu standardního okna SC92

Vchodové dveře zajišťují bezpečí domova, současně jsou také

vizitkou domu. Důležitý je nejen jejich vzhled, ale také tepelná

a zvuková izolace, dokonalá těsnost a životnost.

Vchodové dveře se tradičně vyrábí ze dřeva, nejčastěji ze smrku,

modřínu nebo dubu.

Výběr vchodových dveří by měl vycházet z charakteru domu,

dveře by měly být vyrobeny ve stejném stylu a ze stejného ma-

teriálu jako okna.


