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Existuje materiál, který by byl synonymem něčeho navýsost přírodního, tradičního a spolehlivého,
nepodléhajícího módním výkyvům? Ano a odpověď není těžká - je to dřevo. Provází lidstvo od
samotného počátku a je „v kurzu" po celá staletí.
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V posledních desetiletích byla vyvinuta řada zbrusu nových
materiálů, ale... dřevo je prostě dřevo. Vyznačuje se mnoha
nenapodobitelnými vlastnostmi.

Dřevo je velice vhodným materiálem i pro okna či dveře.
Uveďme alespoň několik výhod: okna vyrobená z kvalitních
druhů dřev - ať už u nás obvyklých, jako je smrk, borovice,
dub, nebo dřev exotických, např. červenohnědé Meranti -
výborně izolují a přitom „dýchají", zamezují pronikání hluku
zvenčí, jsou vysoce odolná proti houbám a plísním,
připočítejme i estetickou hodnotu a dlouhou životnost.

Renomovaný výrobce dřevěných oken TWW, jenž je společně se
značkami VEKRA a OTHERM součástí společnosti Window
Holding, české jedničky na trhu otvorových výplní, přichází
s novinkou nejvyšší kvality pro náročné zákazníky. Jedná se o
termookno IV84 TOP TERMO, které přináší značné úspory
energie bez nutnosti dalšího rozšiřování stavební hloubky a je
určeno zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy. Jedinečná
konstrukce profilu ze smrkového hranolu obsahuje vloženou
vrstvu tepelné izolace. Tepelně a zvukově izolační vlastnosti jsou
podpořeny dvojitým těsněním, okno je navíc standardně osazeno
kováním s bezpečnostními prvky.
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HODNODTY TEPELNÉ PROPUSTNOSTI:
 

Uw = 0,7 W/m²K celého okna
při použití standardního trojskla Ug = 0,5 W/m²K

Uw = 0,61 W/m²K celého okna
při použití trojskla Ug = 0,4 W/m²K

Za vytápění můžete ušetřit až 10 000 Kč ročně, nemluvě o řadě dalších předností. 
Podrobnější informace i seznam prodejců najdete na www.twwokna.cz
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Diskuze k tomuto článku je zablokována.
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