
Vývoj nových konštrukcií
okien a dverí z plastov prí-
padne eurohranolov pre

energeticky pasívne domy je té-
mou, ktorá stavia tieto výrobky do
úplne nového zorného uhla. Pre
takéto stavby špičkoví výrobcovia
okenných profilov z húževnatého
PVC /VEKA a. g./ vyvinuli profily,
ktoré spĺňajú aj náročné
požiadavky konštruktérov energe-
ticky úsporných domov v oblasti
tepelnoizolačných vlastností, útl-
mu hluku a odstránenia nežiadu-
cej infiltrácie. Náročným požia-
davkám sa prispôsobili aj reno-

movaní výrobcovia eurookien a in-
teriérových dverí. Profily pre ener-
geticky pasívne domy od špičko-
vého svetového výrobcu okenných
systémov – firmy VEKA „TOPLINE
plus“ dosahujú hĺbku až 130 mm,
so zateplením vonkajších komôr
profilu polyuretánovou vložkou.
Profily majú skryté odvodňovacie
drážky, polyuretánom vyplnený
spodný parapetný profil, izolačné
trojsklo s koeficientom prestupu
tepla U = 0,74 W/(m2K), hlukovú
nepriezvučnosť až 44 dB a skryté
kovanie. Sú to priam revolučné
parametre okien a dverí z plastov

pre rodinné domy budúcnosti! V po-
rovnaní so štvorkomorovým systé-
mom TOPLINE majú vyššiu cenu,
podmienenú ich energetickou ús-
pornosťou.
Dokonalé eurookná od renomo-
vaných výrobcov v ničom nezao-
stávajú za výrobkami z plastov.
Musia však mať precízne remesel-
né spracovanie, konštrukčnú hĺb-
ku, izolačné trojsklo s koeficientom
prestupu tepla U = 0,74 W/(m2K)
a dve tesnenia. Kvôli správnej rea-
lizácii zateplenia musí byť šírka rá-
mu jednotlivých výrobkov indivi-
duálne riešená už v štádiu výroby.

Pasívne domy predstavujú
novodob˘ trend zniÏovania
spotreby energie, ale nie
kaÏdému investorovi sa podarí
zrealizovaÈ svoju predstavu do
takejto komplexnej podoby. Pre
väã‰inu obyvateºov Slovenska je
spôsobom, ako zabrániÈ stratám
energie, rekon‰trukcia star‰ích
domov. Tá okrem zateplenia
obvodového plá‰Èa a strechy zahrÀa aj v˘menu existujúcich dreven˘ch okien za
okná z plastu alebo eurookná. Progresívne okenné systémy s profilmi
z húÏevnatého PVC, ako aj eurookná dokáÏu v˘razne zníÏiÈ spotrebu energie na
kúrenie. Zlep‰ujú sa aj hygienické parametre interiéru a uÏívateºsk˘ komfort.
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