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Nowe okna to kosztowna inwestycja, 
która wi e si  z inwazyjnymi pra-
cami budowlanymi lub remontowy-

mi. Nie ma to jednak a  tak du ego znacze-
nia, je eli dzi ki tej inwestycji oszcz dzimy 
na kosztach ogrzewania w trakcie eksploata-
cji budynku. Oczywi cie, nie bez znaczenia 
jest te  komfort ycia domowników. Dzi ki 
dobrej jako ci, energooszcz dnym oknom 
w naszym domu b dzie ciep o, sucho i przy-
jemnie bez wzgl du na to, co b dzie dzia o
si  za przys owiow  szyb .

Niestety, rzeczywisto  nie zawsze 
uk ada si  wed ug naszych scenariuszy. 
Wyobra my sobie, e po wymianie okien 
zamiast idealnej izolacji i przyjemnego cie-
p a zimne powietrze wdziera si  przez mi-
kro-szczeliny do naszego domu, a na szy-
bach skrapla si  woda. Wilgo  zaczyna 
atakowa ciany wokó , na których stopnio-
wo pojawia si  ple . Z niepokojem patrzy-
my na zas ony faluj ce jak przy otwartym 
oknie, cho  jest ono szczelnie zamkni te. 
Gdzie pope nili my b d?

Nawet je li wcze niej przeprowadzili my 
dok adny wywiad i kupili my dobrej jako-
ci okna u wiod cego producenta mo e si

zdarzy , e… nie b d  one spe nia  swoje-
go zadania. Dlaczego? Bo nawet najdosko-
nalsza konstrukcja nie wystarczy je li okna 
zosta y le zamontowane, a do ich monta u
u yto niew a ciwych materia ów. 

BEZ CIEP EGO MONTA U… 
NIE MA DOBRYCH OKIEN!
Dane rynkowe mówi  same za siebie – przy-
czyn  a  60% zg osze  reklamowych doty-
cz cych okien s  wady monta u, a le za-
montowane okna mog  generowa  nawet 
45% strat energii cieplnej w pomieszczeniu. 
Nietrudno sobie wyobrazi  jak w takiej sy-
tuacji rosn  koszty ogrzewania i jak wp ywa 
to na komfort mieszka ców. Dlatego Soudal 
opracowa  lini  produktów zapewniaj cych 
prawid owy i niezawodny monta  okien. 

Firma wprowadzi a na rynek system 
Soudal Window System (SWS), czyli tzw. cie-
p y monta , który umo liwia prawid owy 
monta  trójwarstwowy okien w o cie y zgod-
nie z zasad  „szczelniej wewn trz ni  na ze-
wn trz”. Rozwi zanie to opiera si  na u y-
ciu paroizolacyjnych ta m okiennych, które 
s  skuteczn  metod  zabezpieczenia warstwy 
piany poliuretanowej przed przenikaniem 
wilgoci z otoczenia. A tylko sucha warstwa 
piany gwarantuje utrzymanie odpowiednich 
parametrów izolacyjno ci termicznej i aku-
stycznej. Ciep y monta  zapewnia doskona-

 szczelno  na po czeniu okna ze cian ,
zapobiega zawilgoceniu warstwy izolacyj-
nej i powstawaniu mostków termicznych oraz 
ogranicza ryzyko zagrzybienia cian wokó
okien. 

System SWS posiada aprobat  technicz-
n  Instytutu Techniki Budowlanej i co jest 
bardzo istotne dla ostatecznych klientów 
– Soudal przeszkoli  ju  tysi ce monterów 
okien w ca ej Polsce. Dlatego przy zlecaniu 
prac monta owych nale y upewni  si , czy 
monta y ci maj  do wiadczenie i dysponu-
j  odpowiedni  wiedz  nt. ciep ego mon-
ta u.

Soudal jest tak e partnerem ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej „Dobry Monta ”, której 
celem jest upowszechnianie zawsze aktual-
nej zasady „wybór dobrego produktu jest tak 
samo wa ny, jak jego dobry monta ”. 

Ciep o, cieplej, ciep y monta !
Rozk ad, ilo  i umieszczenie okien ma decyduj cy wp yw na wygl d
naszego domu. Ale na tym nie ko czy si  ich rola: to one wpuszczaj
dzienne wiat o, izoluj  nas od ha asu i chroni  przed zimnem, wiatrem 
i wilgoci . Sprawiaj , e czujemy si  bezpieczni. Ale niestety nie zawsze… 
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