Investice s rychlou
návratností. Energeticky
úsporná okna TROCAL.

Energeticky úsporná okna TROCAL.
MÛÏete s nimi poãítat.
Stará okna jsou pﬁíãinou enormních energetick˘ch ztrát. Odkládání jejich
v˘mûny vás stojí zcela zbyteãné peníze. Dne‰ní moderní ﬁe‰ení
s energeticky úsporn˘mi profily, tepelnû izolaãními skly a správnû
zabudovan˘m tûsnûním jsou investicí, která se vyplatí.
Hodnota Uw vyjadﬁuje, kolik tepla uniká z vytápûného objektu plochou
okna. Zde platí základní pravidlo – ãím niÏ‰í je hodnota Uw, tím je
okno energeticky úspornûj‰í. JiÏ se standardními skly dosahuje
TROCAL InnoNova_70 lep‰ích hodnot tepelné izolace, neÏ pﬁedepisuje
âSN 730540. Tuto izolaci je samozﬁejmû je‰tû moÏné zv˘‰it pomocí
rÛzn˘ch izolaãních skel.
Jak je moÏné vidût na tepelném
schématu u obou oken vlevo
nahoﬁe, vylep‰ená okna mají
srovnatelnou povrchovou
teplotu jako ostatní stavební
ãásti. Dochází k mnohem
men‰ím tepeln˘m ztrátám
a souãasnû se zvy‰uje také
komfort a tepelná pohoda
ob˘van˘ch prostor.

Sklo

Pﬁehled standardních hodnot definujících prostupnost tepla oknem.

Nové hodnoty

Ug
U g = Teplo, které uniká sklem
zevnitﬁ ven.

UW

Ψg

U W = Teplo, které uniká
z celé plochy okna
zevnitﬁ ven.

Ψg = Psí = Lineární koeficient
prostupu tepla.

Uf

Profil

U f = Teplo, které uniká v oblasti
rámÛ zevnitﬁ ven.

Z domu uniká tepelná energie na mnoha místech.
U‰etﬁete pohodlnû aÏ 1/3 nákladÛ na vytápûní pomocí
nov˘ch oken TROCAL.

Tepelnû izolovat znamená spoﬁit
energie a sniÏovat náklady na vytápûní.
Jednoduché sklo 4 mm

Vnûj‰í
prostor
–5 °C

Vnitﬁní strana
okenní tabule
–2 °C

Vnitﬁní
prostor
20 °C

Dvojité izolaãní sklo s pokovenou vrstvou a plynovou
v˘plní meziskelní dutiny

Vnûj‰í
prostor
–5 °C

Vnitﬁní strana
okenní tabule
+16 °C

Vnitﬁní
prostor
20 °C

Trojité izolaãní sklo s pokovenou vrstvou a plynovou
v˘plní meziskelní dutiny

Vnûj‰í
prostor
–5 °C

Vnitﬁní strana
okenní tabule
+18 °C

Pﬁi v˘bûru správného izolaãního skla je
nutné zohlednit orientaci budovy.
V tûch ãástech budovy, které jsou po cel˘
den ve stínu, najdou uplatnûní silnûj‰í skla,
která odráÏejí infraãervené záﬁení, a tím
udrÏují teplo uvnitﬁ. Naopak místnosti,
do kter˘ch proniká více sluneãního záﬁení,
vyÏadují umístûní tenãích izolaãních skel.

Vnitﬁní
prostor
20 °C

VyÏádejte si informace o dal‰ích parametrech oken TROCAL.
Pﬁesvûdãíte se napﬁ. o jejich akustick˘ch vlastnostech nebo
bezpeãnostnû ochrann˘ch prvcích.
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Nûmecko

Rakousko

Obchodní zastoupení

profine GmbH

profine Austria GmbH

Belgie, Bosna-Hercegovina,

TROCAL Profilsysteme

Kärntnerstraße 155/1/2

Bulharsko, âína, Dánsko, Francie,

D-53839 Troisdorf

A-8053 Graz

¤ecko, Velká Británie,

Telefon: +49 22 41/85-31 91

Telefon: 00 43/3 16/26 16 70

Kazachstán, Chorvatsko, Litva,

Fax: +49 22 41/85-24 62

Fax: 00 43/3 16/26 16 70 20

Nizozemí, Polsko, Rumunsko,

Internet: www.trocal-profile.com

Internet: www.trocal.at

Rusko, Srbsko-âerná Hora,

e-mail: trocal@profine-group.com

Slovenská republika, Slovinsko,
·panûlsko, âeská republika,
Turecko, Ukrajina, Maìarsko,
Bûlorusko.

Vá‰ odborn˘ prodejce

