technický

doplňky a příslušenství

list

1

Produktová skupina

Příslušenství

Třída

Bronze, Silver, Gold, Gold Pluss

Použití

Okna, balkonové dveře, posuvná okna

Technický popis
Informace o skle:
Základní informace o sklech
Dvojsklo / trojsklo vyrobené v nejnovější technologii spojování (bez
střihání rámečku v rozích skla, což působí netěsnost) s použitím
materiálu Hot-Melt – zaručující vysokou těsnost skla a zachování
vlastností po dlouhá léta.
Technologie spojování skel

Roh rámečku Super Spacer®

Meziskelní rámeček

Rámeček Super Spacer®: okrajový součinitel rámečku Ψ=0,0310 W/m2K.
Jako jediná na trhu snižuje součinitel tepelné izolace celého okna Uw o
0,2 W/m2K a o 15% náklady spotřeby energie. Snižuje a redukuje hluk
do 2 dB, vylučuje jev kondenzace vodní páry, díky zvýšení teploty na
povrchu skla až o 9oC, vylučuje vznik plísně škodlivých pro naší dýchací
soustavu. Až o 60% minimalizuje pravděpodobnost prasknutí skla
následkem napětí, díky zvýšené pružnosti spojení rámečku se sklem
prodlužuje životnost, díky čemuž rámeček není viditelný ze vzdálenosti.
Ocelový rámeček: základní distanční rámeček o okrajovém součiniteli
Ψ=0,0640 W/m2K.

Složení základních skel
Č.

Druh skla

Nákres
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1.

Lux Plus U=1,0
(základní)



2.



Sklo VSG (vrstvené)



3.

Sklo O2 – Float 3 mm +1 x Fólie
VSG +Float 3 mm
Sklo P2 – Float 4 mm + 2 x
Fólie VSG + Float 4 mm
Sklo P4 – Float 4 mm + 4 x
Fólie VSG + Float 4 mm

Sklo ENERGO (trojsklo)

Funkční skla dle programu Stolcad-Dealer
Č.

Funkce

1.

Energeticky úsporná
skla

2.

Protisluneční skla

3.

Protihluková skla

4.

Bezpečnostní skla

5.

Vrstvená bezpečnostní
skla

Popis
Trojskla
s
inovativním
rámečkem
Super
Spacer®
o velmi dobré tepelné izolaci (Ug=0,8 – 0,5 W/m2k), která ve spojení s
výhodnými parametry profilů zajišťují velkou redukci nákladů na topení a
tepelnou izolaci.
Využívaná, aby redukovala nežádoucí se nahřívání místností absorbcí (tzv.
antisol) a zlepšovala vzhled estetiku budov získávající vedle absorpce efekt
odrazu (tzv. stopsol), využívaný hlavně v kancelářích a veřejných budovách.
Skla dostupná v barvách: hnědá, šedá, zelená a modrá a bezbarvá (pouze
stopsol).
Dovolují získat optimální hodnoty akustické izolace, snížující úroveň hluku,
který snižuje životní komfort nebo ztěžuje správnou koncentraci v práci.
Skla označená třídou 2b2 (dříve O2) zajišťují ochranu před zraněním všude
tam, kde kvůli podmínkám užívání existuje nebezpečí prasknutí skla a lidé se
nacházejí v dosahu štípků skla (nemocnice, školy, jesle, vitríny v obchodech,
ale také rodinné domy).
Skla označená třídy P2 a P4 mají zvýšenou odolnost proti vloupání, využívaná
v případě, že chceme ochránit určitý objekt při současném zachování
nezměněné estetiky fasády (bez mříží, okenic, rolet).

Dovolené rozměry skla
Č.
1.

2.
3.

Dostupné tabule skla ve složení

Dovolená plocha

Pokud jedná nebo více tabulí skla
mají tloušťku 4 mm (např. sklo Lux
Plus U=1,0)
Pokud všechny tabule skla mají
tloušťku 6 mm nebo jsou skla VSG
44.2 (P2), VSG 44.4 (P4)
Pokud složení tvoří dvě tabule skla
VSG 33.1 (O2)

3,2 m2
3
2

7m

5 m2

Mřížky
Č.

Druh

1.

Meziskelní

Popis
8 mm,16 mm,26 mm,45 mm

Spojení mřížky s rámečkem Super Spacer®

Komplet mřížek

26 mm, 26 mm + duplex

2.

Nalepované (vídeňské)

Nalepovaná mřížka



Spojení duplexu s ocelovým rámečkem

doporučovaná maximální délka mřížky bez převázky (např. bez příčné
mřížky ne více než 1600 mm)



mřížka typu duplex 26 mm pouze ve složení 24 mm, pouze
na ocelovém rámečku (POZOR!!! V programu Stolcad tato možnost

3.

Dodatečné informace o
mřížkách

není omezená)


nalepované mřížky pouze s černým těsněním (pro okna s šedým
těsněním mřížka bez těsnění)



je možnost kombinovat tloušťky mřížek:
mřížku 16 mm lze spojit křížově se mřížkou 26 mm
mřížku 26 mm lze spojit křížově s mřížkou 45 mm

Dostupné barvy mřížek
Č.

Mřížka

Barva

1.

8 mm

bílá, zlatá
bílá, hnědá, tmavý dub, bahenný dub, mahagon, ořech, sienna noce,

2.

16, 26, 45 mm

sienna rosso, zlatý dub, libovolný RAL, existuje také možnost natírání
mřížek dřevodekory

3.

Nalepované 26 mm

dostupné dle barev hlavních profilů

Kovací prvky:
Kliky
Č.

Druh kliky

Dostupné barvy

Funkce a
charakteristika

1.

Hoppe Secustik®
Luxembourg

bílá, hnědá, titan (F9),
staré zlato (F4)

Okenní kliky Secustik® mají
patentovaný blokovací
mechanismus jako integrovanou
záruku bezpečnosti. Tento
mechanismus znemožňuje
neoprávněné posunutí okenním
kováním zvenku. Spojovací prvek
mezi klikou a čtyřhranem přitom
působí jako „mechanická dioda”.
To sice umožňuje normální
ovládání okenní kliky zevnitř, ale
blokuje kliku v případě, že se
někdo pokusí s okenní klikou
manipulovat zvenku pomocí
kování.

2.

Hoppe Secustik®
Luxembourg s
klíčem

bílá, hnědá, titan (F9),
staré zlato (F4)

Okenní klika Secustik® s klíčem
zajišťuje dodatečnou ochranu
proti otevření okna,
doporučovaná pro kování Securo
WK-1, povinná pro kování WK-2.

3.

Hoppe Secustik®
Luxembourg TBT

bílá, hnědá, titan (F9),
staré zlato (F4)

Klika TBT z funkcí Secustik® s
pojistkou pro kování Senso při
o
otevření do 90 klika umožňuje
jen vyklopení okna, až po otočení
klíče lze změnit polohu kliky do
o
180 a otevřit okna.

4.

Roto Swing

bílá, hnědá, titan (F9),
staré zlato (F4)

Nadčasová klika Roto Swing s
funkcí Secustik®.

5.

Siegenia-Aubi
COMFO

bílá, hnědá, stříbrná,
hnědá střední

Hliníková klika firmy SiegeniaAubi pro posuvná okna.

bílá, hnědá, stříbrná

Hliníková okenní klika firmy
Alnet.

6.

Alnet Owal

Nákres

Dostupné v programu Stolcad-Dealer z úrovně obrázovky – funkce: Parametr (pravé tlačítko
myši).
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Kovací doplňky
Č.

Název

Nákres

Použití
Prvek používaný u balkonových dveří, který

1.

Balkonová zapádka +
madélko

usnadňuje přivírání dveří zvenčí. Madélko
dostupné v barvách: bílá, hnědá, karamel,
antracit, černá.
Prvek používaný u balkonových dveří, který
usnadňuje

2.

Balkonová zapádka +
madélko
(magnetická)

přivírání

magnetickými

dveří

elementy.

zvenčí
Pouze

s
pro

jednokřídlové dveře. Madélko dostupné v
barvách: bílá, hnědá, karamel, antracit,
černá.
Prvek

používaný

u

balkonových

dveří

(doporučovaný pouze pro otevíravé kování)

3.

Brzda křídla

dovoluje blokování křídla v libovolné pozici
od 25o do 90o.

4.

Omezovač otevření do
90o

Třecí brzda, která brání otevření do úhlu
90o.

Bezpečnostní

5.

Poplašný kontaktron

systém

ROTO

MVS

dodatečný prvek kování pro zapojení oken
do poplašného systému domu.

Tlumič uzavření – prvek, který zabraňuje

6.

Soft Close

7.

Turn Plus

bouchání křídla při zavírání během průvanu.

Kovací doplněk, který umožňuje nastavit
otevření u otevíravých oken.
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Nadsvětlík ovládaný z úrovně uživatele
Č.

Název

Použití

Nákres

6

Nadsvětlík balkonových,
terasových, vchodových dveří

1.

Ventus GU

ovládaný z úrovně uživatele
(řízení na rámu).

Nadsvětlík balkonových,
terasových, vchodových dveří a

2.

Ventus GU
táhlo

sklopných oken montovaných
vysoko s ovládáním z úrovně
uživatele (řízení pomocí
flexibilního přechodu na stěnu).

Nadsvětlík balkonových,
terasových, vchodových dveří a
sklopných oken montovaných

3.

Ventus Eltral

vysoko s ovládáním z úrovně
uživatele (řízení pomocí
elektrického pohonu z libovolného
místa v místnosti).

Dodatečná příslušenství:
Kotvy a montážní vruty
Č.

Nákres

Použití

Název
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1.

Standardní montážní kotva používaná pro

Montážní kotvy
(standard)

montáž oken a balkonových dveří.

Montážní šrouby s upevněním

2.

Montážní šrouby
(do betonu)

do betonu pro montáž všech dostupných
konstrukcí PCV (doporučované pro plochy
větší než 4,5 m2 celkové konstrukce).

Ventilační systémy
Č.

Název

Použití
Větrací systém EMM, který reaguje
na změny vlhkosti se montuje na

1.

Aereco

profil okna, vyžaduje speciální otvor,
je v souladu s normami platnými u
veřejných budov a soukromých domů.

Manuální větrací systém THM90
montovaný do světla skla, je v

2.

Renson

souladu s normami platnými u
veřejných budov.

Větrací systém montovaný

3.

Rehau Air
Comfort

vyřezáním těsnění na rámu a
křídle doporučovaný pro rodinné
domy.

Nákres

Definice okenních vlastností:


Odolnost proti zatížení větrem – definuje odolnost výrobku proti měnícím se závanům větru (odpovídá
namontování okna na zdi např. u moře). Písmeno znamená třídu: A, B, C – C
nejpevnější výrobek. Číslice (0-5) je tlak působící na výrobek – čím vyšší, tím lepší je výsledek.
U nejvyšších odolností místo číslice se píše označení „Exxxx” – kde „xxxx” je konkrétní tlak. Pro standardní
použití v EU stačí třídy B2, případně C2.
8



Vodotěsnost – definuje odolnost výrobku na únik vody za extrémních podmínek (odpovídá tropické bouře).
Číslice označuje tlak náporu – čím vyšší, tím lepší. Písmeno označuje druh výrobku – A znamená nestíněný
výrobek (bez rolety). Pro nejvyšší vodotěsnost označení má podobu „Exxxx” – kde „xxxx” je konkrétní tlak. Pro
standardní použití v EU stačí třída 4A.



Průvzdušnost – definuje těsnost okna proti profouknutí – čím vyšší třída tím těsnější okno. Třídy od 0 do 5 (5
nejtěsnější). Pro standardní použití v EU stačí třída 4. Pozor: V případě výrobků s hliníkovým prahem, výrobků
typu HS, atp. Třída 2-3- je už velmi slušný výsledek.



Únosnost bezpečnostních zařízení – týká se sklopných výrobků a hlavně záleží na kování.
Jednoduše řečeno určuje schopnost výrobků udržet váhu člověka (odpovídá chycení horní hrany okna během
jeho mytí a udržení se na něm celou svou váhou). Hodnota 350 N nebo „Podmínka splněná” znamená kladný
výsledek testu.

Tyto vlastnosti se určuje v laboratoři na reprezentativních vzorcích. Provádí se to na speciálním stanovisku (komora
AWW – Air, Wind, Water) během tzv. zkoušky typu (ITT – Initial Type Test), kterou se provádí při zavádění okenního
systému nebo významných změnách v něm.


Akustické vlastnosti – definuje zvukotěsnost celého okna a uvádí se pro doporučované okno, jednokřídlové o
rozměrech 1230 x 1480 mm, obvykle na základě výpočtu. Hodnota před závorkou je obecný parametr – čím
vyšší tím lepší. V závorkách jsou uvedený korekční koeficienty: první pro typ hluku letadel, druhý pro pouliční
provoz – v závislosti na požadavcích by měly být ony co nejnižší (snižují celkový koeficient). Pro standardní
použití postačující je koeficient 32 (-1;-5) dB. Nad 38 dB se vyžaduje zkoušky v laboratoři. Pozor: Zvukotěsnost
skla není to stejné co zvukotěsnost okna (to, že sklo má 51 dB neznamená, že okno tolik dosáhne).

Na označení CE a v prohlášení o shodě jsou uvedeny minimální vlastnosti pro určený systém (pouze pro splnění
zákonných požadavků). V případě použití komponentů o vyšších parametrech (např. teplejší sklo) parametry se zlepší.
V
tom
případě
závazné
je
potvrzení
objednávky
(výtisk
z programu Stolcad), označení CE má pouze informační charakter. V případě, že prohlášení o shodě obsahuje
parametry nepostačující pro určenou zakázku prosíme o konzultaci s Technicko obchodním oddělením EUROCOLOR,
aby najít optimální řešení.

Zpracování: Technicko obchodní oddělení EUROCOLOR
Více informací na www.eurocolor.com.pl
Stav ke dni: 30-05-2013
Informujeme, že vzhledem k množství technologií a možným kombinacím vybavení program Stolcad ne v každém případě automaticky blokuje
možnost výroby konstrukce neshodné s technologií a/nebo nesprávné. V případě pochybnosti, kontaktujte prosíme oddělení obsluhy
velkoobchodního klienta a nacenění, volejte +48 32 722 45 01 nebo zašlete e-mail: wyceny@eurocolor.com.pl

Materiál není nabídka ve smyslu platných právních předpisu a má pouze informační charakter.

