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Proč si.r,ybrat zÍoYna dčevěná okna? Jsou elegantní a pťedstavují roky prověienou
kvalitu, a|e zárove se jejich vlastnosti dí\y moderním ťrobním postup m neustále
zdokonalují. Nedávno piedstavená novinka značI<y Tw!7 _ dievěné okno
Iv84 ToP TERMO _ se vyznačuje mimoÍádnj,mi tepelněizolačními parametry'
a hodí se tak pčedevším pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Jedinečnou konstrukci okenního profilu wočí čryňvrstr1Í lepen/ smrkovy hranol
s vloženou Vrsťvou speciální tepelné izoIace. Tepelně a zvukověizo|ační vlastnosti
jsou podpoieny dvojirym celoobvodoqim těsněním. Hliníková termookapnice okna
je eloxovaná, s ťrpln1ím pňerušením tepelného mostu. okno je standardně osazeno
kováním s bezpečnostními prvky' umožr\ujícím letní a zimní větrání. V zimních
měsících se okno ,.yId,ápí méně, což snížqe niky tepla. Celkově má toto konstrukčn
češení lepší vlastnosti než většina oken s vyššími stavebními hloubkami. Hodnota
tepelné izo|ace celého okna Uw činí 0,7 Wm2K (pii použití standardního trojskla
Ug = 0,5 \í/m2K), respektive 0,6l Wm,K (pii použití trojskla Ug= 0,4 Wm2K).
Zvukow!,rítlum Rw dosahuje 33 dB. Nové dĚevěné termookno značky T.!7-w je

dodáváno v provedení Standard Termo, Luxus nebo Elegant.
Více na www.twwokna.cz.

Nové solární panely
Firma Vaillant klade neustále diraz na wj:,oj techniky, a to zejména v oblasti
obnoviteln !, ch zdr ojŮ.
V.solární systémech došlo k zavedení novych vakuor,ych panel auroTHERM
exclusiv VTK 570l2. Jedná se o panely, skládající se z šesti vakuoqích trubic, ve
kter1ich je umístěna měděná trubka s parabolic$im reflektorem' zvyšu1ícímnožswí
tepelné energie solárního záÍení do solární kapaliny. Součástí vakuové trubice je
rovněž indikátor vakua a tím má uživatel neustálou kontrolu o maximální ťrčinnosti
panelu. V pňípadě barevné změny tohoto indikátoru je zÍejmé, že došlo z ja$ichkoliv
piíčin ke ztrátě vakua. V tomto piípadě lze však velice jednoduše vyměnit pouze
skleněnou trubici bez nutnosti vypouštění nemrznoucí kapaliny. Toto češení rovněž
šetčí náklady na servis a držbu v budoucnosti.
Solární kolektory se r,yznaču jí vynlkající ťrčinností v prriběhu celého roku, a to
i v zimním období' Proto je |ze využít v solárních systémech nejen pro ohĚev teplé
vody, ale i pro podporu rytápění. Hmotnost celého panelu je pouh1ich 19 kg
a to usnadriuje montáž na stňeše. Veškeré pčipojovací pĚíslušenswí je kompletně
pčizprisobeno designu panelri, a tím nenarušuje celkoly vzhled budoly.
V lor\ském roce došlo k dalšímu rozšíiení sortimentu solárních panelri a to o ploché
kolektory auroTHERM \/FK 145, které se qznačují nor1írn designem a zejména lysokou ríčinností' DalšÍm driležitym prvkem
je solární tegulátor auroMÁTIC 62012, krcr/ je schopen ekvitermně regulovat topn1i sptém včetně solfunI části.
Více na www.vai||ant.cz'
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