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Produktová skupina

Evo

Třída

Gold

Materiál

PVC

Použití

Okna, balkonové dveře

Technický popis
Profilový systém
Název

Brugmann BluEvolution 82

Šířka

82 mm

Počet komor

6

Parametry Uf
Speciální vlastnosti

1,0 W/m2K
 revoluční termoizolační parametry (Uw=0,73 W/m2K – nejlepší výsledek na
trhu pro základní řešení s ocelovými prvky);
 okenní tabulky s hlubokým osazením v rámu a speciálně navržené těsnění
omezuje tepelné ztráty a zlepšuje ukazatel tepelného průniku;
 speciální výška rámu (73 mm) a okenních křídel (58 mm) zajišťuje dosažení
lepších termoizolačních parametrů pomoci zvětšené plochy okenní tabulky;
 okenní dvojskla o tloušťce dokonce 52 mm ve spojení s velmi dobrými
profilovými parametry zajišťují vysokou redukci nákladů na vytápění;
 3 těsnění (systém MD) s 2-komorovým vnitřním těsněním zajišťují lepší
tepelné a akustické parametry;
 zlepšené statické vlastnosti ve srovnání se systémem BlueEvolution 92;
 speciální konstrukce profilu účinně zlepšuje ventilaci a chlazení okna, což
vede ke snížení jeho tepelného napětí a zlepšuje statické vlastnosti okna;
 optimálně navržená výška rámu (73 mm) a okenních křídel (58 mm) spolu s
vhodnou šířkou profilu zajišťuje dokonalé statické vlastnosti celé okenní
konstrukcje;
 odstupy použité v komoře okenního křídla udržují výstuž ve vhodné pozici, což
pozitivně ovlivňuje odolnost celé konstrukce;
 příčná pozice ocele zajišťuje správné upevnění kování, což zvyšuje jejich
odolnost;
 dodatečná zpevňující stěna zabraňuje deformacím profilu během montáže
pantů;
 nová generace těsnění a hluboké osazení okenní tabulky zajišťuje dokonalé
ukrytí styčných míst, což zlepšuje estetiku celého okna;
 přirozený sklon povrchu rámu a speciálně navržené široké komory usnadňují
přirozený odvod vody.

Dostupné hlavní profily
Č.
Profil

Číslo artiklu

Použití

1.

HO9020

základní rám určený
pro okna, balkonové
dveře, posuvná okna

Rám 73/82

2.

Základní křídlo
(Z58)

HO8520 – rovné - Sx

základní křídlo určený
pro okna, balkonové
dveře, posuvná okna

3.

Terasové křídlo
(Z88)

HO8530

terasové křídlo určené
pro balkonové dveře o
velkých rozměrech a s
obostrannou klikou

4.

Pevný sloupek
96

HO 9320

základní
sloupek
určený
pro
okna,
balkonové dveře a
posuvná okna

5.

Štulp (slepý)

HO 9800

štulp určený pro okna,
balkonové dveře a
posuvná okna

Základní složení hlavních profilů
Č. Profil
1. Rám 73,
Křídlo Z58 sx

Nákres

Nákres

2

2.

Rám 73,
Křídlo Z88 Sx

3

3.

Pevný sloupek
96 standard

4.

Štulp slepý

Dostupné dodatečné profily
Č. Profil
Č.
artiklu
1. Spojovací
NP019
profil „malé
H”

Použití

Nákres

spojovací profil obvyklý určený pro
spojování okenních sestav do výšky
2000 mm

4
viz. složení č. 1

1.

Spojovací
profil
zesílený

NP8120

spojovací profil obvyklý určený pro
spojování okenních sestav do výšky
3200 mm
POZOR! Profil v přípravě
viz. složení č. 2

2.

Spojovací
profil kulatý

NP8160
NP8150
x2

spojovací profil kulatý určený pro
spojování okenních sestav arkýřových s
úhlem 90o do 180o
POZOR! Profil v přípravě
viz. složení č. 3

3.

Spojovací
profil 90
stupňů

416 210

spojovací profil úhlový určený pro
spojování okenních sestav arkýřových s
úhlem 90o

4.

Rozšiřovací
profil 30mm

NP8300

rozšíření rámu 30 mm

5.

Rozšiřovací
profil 50mm

NP8500

rozšíření rámu 50 mm

6.

Rozšiřovací
profil
150 mm

NP8700

rozšíření rámu 150 mm

viz. složení č. 4

POZOR! Profil v přípravě

7.

Montážní
profil 120 /
55

NP3280

montážní profil 120 / 55 mm
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Základní složení dodatečných profilů
Název
Složení č. 1
Spojovací profil
„malé H”

Složení č. 2
Spojovací profil
zesílený

Nákres

Složení č. 3
Spojovací profil kulatý

6

Tabulka ilustrující hodnoty, které se odpočítává pro určený úhel při kulatém spojovacím profilu:
Odpočítávaná hodnota je vzdálenost od vnější hrany rámu do středu osy sestavy s kulatým spojovacím profilem
(na nákresu označení X).
o

Úhel ve stupních ( ):

Složení č. 4
Spojovací profil 90
stupňů

90

Hodnota odpočítávaná od každého rámu v
mm:
3,5

105

12

120

18,9

135

24,9

150

30,2

165

35,2

180

40

Rozšiřovací profily včetně namontování ve výrobě jsou dostupné v programu Stolcad-Dealer
levý panel – funkce: Vložit parapety a jiné doplňky (cena zahrnuje rozšiřovací profil a
namontování).
Sešroubování rozšiřovacích profilů výrobou EUROCOLOR probíhá vždy přes správné
umístění šroubů a utěsnění spojení roztahovací páskou.
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Zesílení
Řezy ocelových profilů
Název
Č.
1.

Výztuž rám, křídlo, sloupek, štulp (2 mm)
art. VS8020

Nákres

Kování
Název

ROTO NT

Druhy kování

otevíravé, otevíravě sklopné mikroventilace , otevíravě sklopné
postupný výklop, štulp
nadsvětlík ovládaný z úrovně uživatele

Speciální kování
Dodatečné informace o kování

maximální nosnost kování 120 kg, maximální rozměr okna 1550 mm
šířka, 2500 mm výška

Tabulky kování
Název

Schéma

Č.

Díly

1.

rámový uzávěr

2.

uzávěr proti vypáčení

3.

spodní uzávěr proti
vypáčení

4.

převod

5.

Kování OS standard

6.

uzávěr pro
mikroventilaci /
postupný výklop
blokáda proti chybné
manipulaci klikou /
zvedáč křídla

7.

horní rohové vedení

8.

spodní rohové vedení

9.

křídlové nůžky

10.

rámové nůžky

11.

rohové vedení nůžek

12.

střední díl

13.

spodní křídlový závěs

14.

spodní rámový závěs

15.

držák

16.

druhé nůžky (profilově
závislé)

Při objednání jakéhokoliv dílu by se mělo odvolat na název kování (např. Kování OS
Standard) uvést číslo kování z tabulky Č. – Díl a výšku a šířku okna na které se má použít.
Těsnění
Materiál

EPDM

Druhy

zasklívací těsnění, obvodové těsnění

Způsob montáže

lisované s profilem
černá – pro profily s fóliovou úpravou
šedá – pro bílé profily

Barvy
Dodatečné informace o těsnění

těsnění v systému Efektiv je vyrobené z hmoty EPDM a svařované
během výroby okna
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Zasklení, Lišty
Dostupné zasklívací lišty
Č.
Druh

Hloubka zasklení (mm)

Nákres
9

1.

Hranatá 38,5 mm
art. GP8240

24

2.

Hranatá 26,5 mm
art. GP8360

36

3.

Hranatá 22,5 mm
art. GP8400

40

4.

Hranatá 18,5 mm
art. GP8440

44

5.

Hranatá 14,5 mm
art. GP8480

48

6.

Hranatá 10,5 mm
art. GP8520

52

Maximální šířka zasklení pro systém Evo je 52 mm, např. trojsklo P4 oboustranně U=0,6
W/m2K.

Doplňky a příslušenství
Montážní profily
Č.

Druh

Vlastnosti

1.

Montážní profil s
těsněním (standard)

montážní profil 5-komorový s koextrudovaným

Nákres
10

těsněním utěsňujícím prostor mezi oknem a
profilem

Profil vyplňující drážku lišty: jako dodatečný díl

Doplňky: Montážní profily dostupné v programu Stolcad-Dealer z úrovně obrazovky – funkce
Parametr (pravé tlačítko myši).
Barvy
Základní skupina barev (cena standard)
Skupina Strana

Dostupné barvy

Termín (pracovní dny)

0

Oboustranně

bílá

15

1

Zvenku

bahenný dub, vlašský ořech, zlatý dub

15

2

Oboustranně

bahenný dub, vlašský ořech, zlatý dub

15

3

Zvenku

antracit strukturovaný, montana (dle palety barev 20
Brügmann, barva podobná barvě winchester)

4

Oboustranně

antracit strukturovaný, montana (dle palety barev 20
Brügmann, barva podobná barvě winchester)

Dodatečné informace o barvách (Barva jádra profilu)
Č.

Barva jádra

Dostupné barvy

1.

Hnědá

antracit strukturovaný, bahenný dub, vlašský ořech,

2.

Karamel

zlatý dub

Ostatní barvy, které nejsou uvedené výše jsou k dispozici na dotaz.
Sloupec Skupina se týká skupin barev dostupných v horním menu programu Stolcad-Dealer
funkce: Změna barvy.
Definice Jádro profilu se týká: rámu, křídla, sloupku, atd.

Parametry – Hodnoty základních vlastností
Součinitel Uw
Součinitel prostupu tepla skla (Ug)

Součinitel prostupu tepla okna (Uw)
(pro doporučované okno 1230 x 1480 OS)

Sklo Ug=1,0 Super Spacer®

Uw=1,08 W/m2K

Sklo Ug=0,7 Super Spacer®

Uw=0,87 W/m2K

Sklo Ug=0,6 Super Spacer®

Uw=0,80 W/m2K

Sklo Ug=0,5 Super Spacer®

Uw=0,73 W/m2K
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Vlastnosti prohlášené značkou CE
Vlastnost
(norma)
Odolnost proti
zatížení větrem
(EN-12211)
Vodotěsnost
(EN-1027)
Akustické
vlastnosti
(EN 14351)
Průvzdušnost
(EN 1026)
Únosnost kování
nebo klik
(EN 14609)

Jednokřídlová okna

Štulp

Vícekřídlová okna

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Všechny definice pojmů jsou dostupné v technickém listu Doplňky a příslušenství.
Prohlášení o shodě CE bude dostupné koncem června a začátkem července 2013

Rozměry – Dovolené rozměry a omezení
Maximální rozměry – rám
Č.

Rám

Přípustné rozměry
(šířka x výška nebo naopak vyjádřené v mm)

1.

Rám 73 bílý

3000 x 2400

2.

Rám 73 s fóliovou úpravou

2600 x 2400

Maximální rozměry – křídlo
Č.

Křídlo

Přípustné rozměry
(šířka x výška nebo naopak
vyjádřené v mm)
bílý profil
1100 x 2000
1200 x 1900
1300 x 1800
1400 x 1700
1500 x 1600
1600 x 1500
1700 x 1400
1800 x 1300
1900 x 1200
2000 x 1100
920 x 2300
1021 x 2200

Přípustné rozměry
(šířka x výška nebo
naopak vyjádřené v mm)
profil s fóliovou úpravou
1000 x 1900
1100 x 1800
1200 x 1700
1300 x 1600
1400 x 1500
1500 x 1400
1600 x 1300
1700 x 1200
1800 x 1100
1900 x 1000
900 x 2200
1000 x 2120

1.

Křídlo 58 okna
Sx

2.

Křídlo 58 balkonové
Sx

3.

Křídlo 58 balkonové vysoké
Sx
Křídlo 88 balkonové vysoké
Sx

920 x 2400
1021 x 2300
920 x 2400

900 x 2320
1000 x 2220
900 x 2320

Č.

Konstrukce

1.

Okno O, OS, Štulp (okenní křídlo)

2.

Okno S (okenní křídlo)

Přípustné rozměry
(šířka x výška nebo naopak vyjádřené v mm pro rám
okna)
1600 x 1400
1500 x 1500
1400 x 1600
1300 x 1700
1200 x 1800
1100 x 1900
1000 x 2000
900 x 2100
2400 x 1300

3.

Balkonové dveře O,
(balkonové
křídlo,
vysoké)

4.
Kování

OS, Štulp
balkonové
1200 x 2500

Minimální rozměry konstrukce
Č.

Konstrukce

Minimální rozměr (vyjádřený v mm pro kratší stranu)

1.

Rám

300

2.

Křídlo

380

3.

Sklo

180

4.

Kovanie

410
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Vysvětlení významu stavu záruky v programu Stolcad-Dealer:
1. Stav OK – rozměry konstrukce v rozsahu přípustné technologie, záruka v souladu s
podmínkami záruky na výrobky EUROCOLOR.
2. Stav NOK – rozměry konstrukce mimo přípustnou technologii, bez záruky nebo
omezená práva na záruku.
Tvary – Přípustné tvary a technologické direktivy
DŮLEŽITÉ! Konstrukce jako trojúhelníky, lichoběžníky, oblouky se vyrábějí pouze jako konstrukce bez
pevných sloupků.
Figury s úhlem jiným než 90 stupňů
Č.

Typ konstrukce

Druh kování

Maximální přípustný
úhel řezu profilu

1.

Trojúhelník

sklopné

65o

2.

Trojúhelník

fix v rámu

67,5o

3.

Lichoběžník

sklopné

65o

4.

Lichoběžník

otevíravě sklopné

50o

5.

Lichoběžník

otevíravé

50o

6.

Lichoběžník

fix v rámu

67,5o

Č.

Typ konstrukce

Druh kování

Minimální průměr

1.

Oblouk plný

O, OS, S

900 mm

2.

Oblouk

fix v rámu

800 mm

3.

Oblouk fixní nadsvětlík + křídlo s
rovným tvarem

O, OS, S

800 mm

Č.

Typ konstrukce

Druh kování

Minimální průměr

1.

Kolo

fix v rámu

800 mm

2.

Kolo rozdělené vodorovně

sklopné

900 mm

3.

Kolo plné křídlo

sklopné

900 mm

Oblouky

Kola

Úhel řezu profilu znamená polovina řezu úhlu spojování se svaru minus 90 stupňů.
Atypické tvary v systému Evo jsou dostupné pouze jako jednokřídlové bez sloupků uvnitř
konstrukce.
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Termíny – Dostupnost jednotlivých konstrukcí
Hlavní profily
Rám 73 art. HO 9020
Křídlo 58 Sx art. HO 8520
Křídlo 88 Sx art. HO 8530
Pevný sloupek 96 mm art. HO9320
Štulp art. HP9800
Sklo (zasklívací lišty) hloubka: 24,36,40, 44,
48, 52 (hranatá)

Termín A - 10
dnů

Termín B – 15
dnů

Termín C – 20
dnů

Termín D – 50
dnů

Nedostupný
Nedostupný
Nedostupný
Nedostupný
Nedostupný
Nedostupný

Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2

Skupina: 3,4
Skupina: 3,4
Skupina: 3,4
Skupina: 3,4
Skupina: 3,4
Skupina: 3,4

-------------

Termín A - 10
dnů

Termín B – 15
dnů

Termín C – 20
dnů

Termín D – 50
dnů

Nedostupný
Nedostupný
Nedostupný
Nedostupný
Nedostupný

Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2
Skupina: 0,1,2

Skupina: 3,4
Skupina: 3,4
Skupina: 3,4
Skupina: 3,4
Skupina: 3,4

-----------

Doplňkové profily
Rozšiřovací profily 30,50,150 mm
Spojovací profil „malé H”
Spojovací profil zesílený
Spojovací profil kulatý
Spojovací profil 90 stupňů

Názorné termíny výroby ke každé pozici zakázky jsou viditelné v specifikaci zakázky.
Záruka
Doba a záruční podmínky
Č.

Barva okna

Záruční doba

1.

Bílá

10 let

2.

Barevná

5 let

3.

Trojsklo

10 let

Podrobné podmínky záruky obsahuje Záruční knížka.

Výrobní služby
V této výrobní skupině jsou dostupné následující výrobní služby:
1. Montáž rozšiřovacích profilů
2. Montáž kovacích doplňků
3. Montáž ventilačních systémů

Výrobní služby jsou dostupné v programu Stolcad-Dealer z úrovně levého panelu – funkce:
Vložit parapety a jiné doplňky nebo Vložit doplňky (horní panel v programu). Ceny
zahrnují doplněk a výrobní službu.
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Dokumentace CE

ES Prohlášení o shodě č. -----/2013/EVO/A
Podniková norma kvality: EUROCOLOR Quality
Certifikát kvality: TUV-NORD ISO 9001:2008
Zpracování: Technicko obchodní oddělení EUROCOLOR
Více informací na www.eurocolor.com.pl
Stav ke dni: 18.07.2013
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 32 330-47-78 nebo zašlete e-mail: wyceny@eurocolor.com.pl

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