
Nové termookno snižuje spotřebu energie | Stavitel.iHNed.cz -

http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-42936150-G00000_d-nove-termookno-snizuje-spotrebu-energie[5.5.2010 8:41:52]

Stavitel
Stavitel.iHNed.cz  27. 4. 2010  06:57  (aktualizováno: 26. 4. 2010  14:08)

Nové termookno snižuje spotřebu energie
,    
PRaha, 27.4.2010

přidej nový odkaz »

reklama

KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET

Komplexní zabezpečení budov
Ochrana Vašeho majetku proti krádeži,
provádíme montáže, revize, servis.

FRAM s.r.o. Divišov
Lisovna gumových výrobků, silentbloky,
gumové desky, dorazy.

SPRÁVA SPOLEČNOSTÍ s.r.o.
Zakládání poboček, organizačních složek
zahraničních firem v ČR a na Slovensku

Reklama na Internetu.
Najděte způsob, jak najít rychle a levně
nové zákazníky.

PVC okna
Vyberte si ta správná okna pro váš dům!
Ekologická okna z PVC.

 

Nabídka práce

Prodejce pro německy mluvící
země

Receptionist - Guest Service
Agent 5*****hotel

Manažer obchodní skupiny

SPECIALISTA SPRÁVY SMLUV
- ADMINISTRACE (neživot -
retail)

DISPEČER/-KA

Senior Consultant - Tax
department (Transfer Pricing)

Bankovnictvi - privatni poradce

Projektový specialista

DISPEČER/-KA NOČNÍHO
PŘEKLADIŠTĚ

Client Relationship Manager /
Technical area (CZ_598753)

více nabídek práce »

mobilní verze | přihlášení | obsahový servis | online archivy | online inzerce | předplatné titulů  | benefitklub rss | mms | sms Hospodářské noviny Obchodní věstník Odborné

Příprava staveb, stroje, technologie a materiály

 iHNed.cz Ekonom MaM FinWeb KarieraWeb Reality Počasí TV program pokročilé hledání »

Společnost Window Holding, česká jednička na trhu otvorových výplní, která sdružuje značky
VEKRA, OTHERM a TWW, představila novinku - dřevěné okno IV84 TOP TERMO značky
TWW. Nový produkt se vyznačuje mimořádnými tepelně-izolačními vlastnostmi a je určen
zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Okno IV84 TOP TERMO přináší úsporu energie bez nutnosti dalšího rozšiřování stavební
hloubky. Unikátní konstrukce profilu ze smrkového hranolu obsahuje vloženou vrstvu tepelné
izolace. Tepelně a zvukově izolační vlastnosti jsou podpořeny dvojitým těsněním. Okno je
doplněno mikroventilací (možnost zimního a letního větrání) a standardně osazeno kováním
s bezpečnostními prvky.

"Jsme přesvědčeni že nové dřevěné termookno představuje ideální produkt pro zákazníky,
kteří chtějí šetřit energii ať už s ohledem na své peněženky nebo v zájmu ochrany životního
prostředí,“ uvedla Milena Symůnková, produktová manažerka Window Holding. "Jeho
vlastnosti byly detailně testovány a optimalizovány pro použití v moderních
nízkoenergetických a pasivních domech, které se stávají stále populárnějšími a
rozšířenějšími.“

Nové okno IV84 TOP TERMO je dodáváno v provedení Standard Termo, Luxus nebo
Elegant. Hodnota Uw celého okna činí 0,7 W/m2K (při použití standardního trojskla Ug = 0,5
W/m2K), respektive 0,61 W/m2K (při použití trojskla Ug = 0,4 W/m2K). Zvukový útlum Rw
dosahuje 33 dB. Společnost Window Holding představila okno IV84 TOP TERMO značky
TWW na Brněnských stavebních veletrzích 2010.

-jik-

Specifikace výrobku:

- čtyřvrstvý lepený smrkový hranol s vloženou vrstvou tepelné izolace 
- stavební hloubka 84 mm 
- okenní kování SIEGENIA AUBI s bezpečnostními prvky 
- čtyři polohy otevírání pomocí jedné kliky - otevřeno, zavřeno, sklopeno a mikroventilace
(zimní a letní větrání) 
- na přání zákazníka distanční sklolaminátový rámeček SWISSPACER nebo TGI 
- celoobvodové těsnění v drážce křídla, v rozích pevně spojené, trvale pružné 
- hliníková termookapnice, eloxovaná, s úplným přerušením tepelného mostu 
- přídavná okapnice na křídle 
- dvojité těsnění
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