POZBUD ARTYKU PROMOCYJNY

Technologia ubpodstaw drewnianego okna pasywnego
Na przykïadzie okna Passive 92 marki POZBUD zwracamy uwagÚ
na rozwiÈzania, które wpïywajÈ na energooszczÚdnoĂÊ okien
drewnianych, ibto nie tylko zaraz po zakupie, ale równieĝ po wielu
latach uĝytkowania.

wysokiej klasy okucia, które ograniczajÈ
naprÚĝenia ibsprawiajÈ, ĝe okno uĝytkujemy
zbprzyjemnoĂciÈ,
montaĝ okna zbuĝyciem odpowiednich
technik ibspecjalistycznych urzÈdzeñ, który zapobiega uszkodzeniom, powstawaniu
mostków termicznych ibniepotrzebnych naprÚĝeñ wbkonstrukcji okna,
okresowe przeglÈdy ibregulacje, które pozwalajÈ wykluczyÊ przedwczesne zuĝycie
okien np. wbwyniku nieprawidïowego przylegania skrzydïa do ramy.
RealizujÈc te zasady POZBUD oferuje
10 lat gwarancji na okna drewniane ibnawet
30 lat na okna drewniano-aluminiowe. }

O

kna pasywne, czyli te przeznaczone do domów obnajniĝszym zapotrzebowaniu na energiÚ do ogrzewania ibwentylacji (ok. 20 KWh/m2/rok)
majÈ budowÚ podporzÈdkowanÈ osiÈgniÚciu jak najniĝszego wspóïczynnika przenikania ciepïa Uw, który wbprzypadku okna
Passive 92 wynosi 0,67 W/(m2·K) (Certyfikat
Instytutu wbDarmstadt).
OsiÈgniÚciu takiego wyniku sïuĝÈ m.in.:
selekcjonowane drewno – wbtym wypadku „najcieplejsze” drewno sosnowe,
profil ramy ibskrzydïa obgïÚbokoĂci
92 mm, klejony zb4 warstw drewna przy naprzemiennym uïoĝeniu usïojenia,
specjalne komory wbramie ibskrzydle wypeïnione aeroĝelem, które obniĝajÈ wspóïczynnik przenikania ciepïa tych elementów, zachowujÈc przy tym duĝÈ sztywnoĂÊ
konstrukcji okna,
2- lub nawet 3-komorowy pakiet szybowy
zbprzestrzeniami wypeïnionymi argonem
lub kryptonem,
szyby zespolone tzw. „ciepïÈ ramkÈ”, dodatkowo poprawiajÈcÈ rozkïad temperatury
na styku drewna ze szkïem,

WiÚcej na pozbud.pl
odpowiednie szkïo pozwalajÈce na zyski
cieplne zbpromieniowania sïonecznego, ale
ograniczajÈce emisjÚ ciepïa na zewnÈtrz.
DziÚki tym rozwiÈzaniom, drewniane
okno pasywne, jako nowe, ma wïaĂciwe parametry energooszczÚdnoĂci. Dobrze jednak, aby te parametry zostaïy zachowane
przez lata.
SïuĝÈ temu odpowiednie procesy produkcji ibprofesjonalny montaĝ. WbszczególnoĂci:
praca doĂwiadczonych pracowników
ibuĝycie najnowszych maszyn do produkcji
– dziÚki nim kaĝde okno ma wysokÈ jakoĂÊ,
jest trwaïe, odporne na zmiany temperatury (waĝne przy duĝych przeszkleniach poïudniowych Ăcian budynków) ibpozbawione
sïabych punktów na ïÈczeniach ramiaków
czy wbokolicach uszczelnieñ,
pokrycie drewna lakierami wbtechnologii
czterowarstwowej, zbuĝyciem robota lakierniczego, który nakïada równomiernie warstwy lakierów, tworzÈc jednorodnÈ, szczelnÈ powïokÚ chroniÈcÈ drewno,
stosowanie uszczelek ibsilikonów obwysokiej odpornoĂci na promieniowanie UV
ibupïyw czasu,

POZBUD realizuje równieĝ duĝe inwestycje
budowlane m.in. wbzakresie infrastruktury
kolejowej ibdrogowej oraz budynków
mieszkalnych ibkomercyjnych.
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