Artykuï promocyjny

Osiem razy
skuteczniejsza ochrona

Okna dachowe coraz czÚĂciej pojawiajÈ siÚ w naszych domach, zarówno w nowo powstajÈcych budynkach, jak i przy adaptacji poddasza. Usytuowanie okien w skoĂnym
dachu powoduje, ĝe dostarczajÈ one duĝÈ iloĂÊ Ăwiatïa dziennego. Odpowiednia kontrola
iloĂci Ăwiatïa i ciepïa napïywajÈcego do pomieszczenia pozwala przeksztaïciÊ poddasze
w miejsce, gdzie moĝemy komfortowo pracowaÊ i wypoczywaÊ.
brze chroni przed uciÈĝliwym upaïem. atwa
w montaĝu i obsïudze markiza chroni przed
nadmiarem sïoñca i skutecznie zacienia wnÚtrze, przy jednoczesnym zapewnieniu widocznoĂci na zewnÈtrz.
Firma FAKRO przetestowaïa skutecznoĂÊ
ochrony przed nagrzewaniem pomieszczeñ za
pomocÈ róĝnych osïon przeciwsïonecznych.
Badania przeprowadzono w jednakowych pomieszczeniach, w których od strony poïudniowej zamontowano okna dachowe osïoniÚte róĝnymi akcesoriami. Przedstawione na wykresie
wyniki badañ jednoznacznie okreĂlajÈ, ĝe ak-

MarkizÈ o 10% przeĂwicie moĝna zasïoniÊ okno na caïe lato bez potrzeby codziennego zwijania, gdyĝ
przepuszcza wystarczajÈcÈ iloĂÊ Ăwiatïa. Markiza jest przejrzysta, co pozwala utrzymaÊ kontakt wzrokowy
z otoczeniem

Odpocznij w cieniu
Przez caïy rok z utÚsknieniem czekamy na nadejĂcie sïonecznego, upalnego lata. Jednak
sïoñce, tak miïe na plaĝy, moĝe byÊ teĝ uciÈĝliwe. Podczas gorÈcych dni do wnÚtrza pomieszczenia napïywa promieniowanie sïoneczne,
które moĝe spowodowaÊ podwyĝszenie temperatury na poddaszu. NajlepszÈ ochronÈ przed

upaïem sÈ akcesoria zewnÚtrzne (markiza, roleta). Szczególnie waĝne jest stosowanie akcesoriów zewnÚtrznych w mocno nasïonecznionych pomieszczeniach od strony poïudniowej.
Optymalnym rozwiÈzaniem jest markiza zewnÚtrzna, która absorbuje promieniowanie
sïoneczne juĝ przed szybÈ i emituje ciepïo na
zewnÈtrz, przez co w sïoneczne dni bardzo do-

PrzepuszczalnoĂÊ ciepïa promieniowania sïonecznego w %
okno z markizÈ zewnÚtrznÈ w zaleĝnoĂci od materiaïu – 4–14% g=004–0,14
okno z roletÈ wewnÚtrznÈ zaciemniajÈcÈ – 35% g=0,35
Ciepïo
klimatu moĝna
oknoĂródziemnomorskiego
bez osïon – 59% g=0,59
wydobyÊ dziÚki sïonecznemu poïÈczeniu pïyt
Toscania z postarzanymi kostkami i wykoñczeniem z
linii Libet Decco

Promieniowanie cieplne, które przechodzi przez szybÚ,
pochïaniane jest przez zasïonÚ wewnÚtrznÈ. Przeistacza
siÚ ono w dïugofalowe promieniowanie podczerwone
(cieplne), które nie jest przepuszczane przez szybÚ okien
na zewnÈtrz – zasïona emituje ciepïo do pomieszczenia,
dziaïajÈc jak grzejnik. Prowadzi to do niepoĝÈdanego
nagrzewania siÚ pomieszczeñ, szczególnie od strony
poïudniowej w sïoneczne upalne dni

Akcesoria zewnÚtrzne chroniÈ przed ciepïem sïonecznym.
AbsorbujÈ one promieniowanie sïoneczne juĝ przed
szybÈ i emitujÈ ciepïo na zewnÈtrz, nie dopuszczajÈc do
nagrzewania siÚ wnÚtrza pomieszczenia
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