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Prezentacja firmowa

Budynki mieszkalne i us ugowe zu ywaj

30–50% energii wytworzonej w zale no ci od wa-

runków klimatycznych i rozwoju gospodarczego 

kraju. Tak wi c dzia ania ograniczaj ce zu ycie 

energii w tej dziedzinie przynie  mog  widocz-

ne skutki ekologiczne. UE wydaj c Dyrektyw

2002/91/EC dotycz c  jako ci energetycznej bu-

dynków, wprowadzi a nowy standard wymaga

w tym zakresie. Zgodnie z tym dokumentem ka -

dy nowo wznoszony budynek oraz wszystkie 

podlegaj ce obrotowi (sprzeda y, najmu) b d

musia y si  legitymowa wiadectwem efektyw-

no ci energetycznej. Sejm RP uchwali  noweli-

zacj  ustawy Prawo Budowlane odnosz c  si

do powy szej dyrektywy i od dnia 1 stycznia 

2009 r. zapisy tej ustawy wesz y w ycie. 

Obecnie najskuteczniejszym sposobem na 

ograniczenie zu ycia energii na ogrzewanie to 

zmniejszenie strat ciep a poprzez odpowied-

ni  termoizolacj cian, stropów, pod óg, da-

chu, drzwi i okien oraz odzysk ciep a w uk a-

dach wentylacji.

Wspó czesne materia y budowlane pozwa-

laj  uzyskiwa  niskie wspó czynniki przeni-

kania ciep a U dla cian 0,30 [W/(m2·K)] oraz 

U
r
 = 1,3–1,5 [W/(m2·K)] dla okien (im ni sza war-

to  U, tym lepsza ochrona cieplna). Okno, b d c

elementem przegrody budowlanej jest, jak wida

z powy szego, s abszym ogniwem. Podniesienie 

termoizolacyjno ci okien to kierunek, którym 

pod aj  producenci stolarki budowlanej. Na 

rynku dost pne s  ju  systemy okienne dedyko-

wane do budynków energooszcz dnych. W ród 

nich wyró nia si  6-komorowy system profili 

PCV p.n. Alphaline 90 uznanej marki VEKA. 

Charakteryzuje si  on doskona  izolacyjno ci

termiczn  wynikaj c  ze zwi kszenia g boko ci 

zabudowy do 90 mm, zastosowania wewn trz-

nych wk adek docieplaj cych z pianki oraz za-

stosowania dodatkowej uszczelki rodkowej. 

Wspó czynnik przenikania ciep a dla ramy wy-

nosi U
r
 = 1,0 [W/(m2·K)], co w po czeniu z pa-

kietem 3-szybowym U
g
 = 0,5 [W/(m2·K)] pozwala 

osi gn  wspó czynnik przenikalno ci ciepl-

nej dla ca ego okna U
w
 < 0,8 [W/(m2·K)] tj. taki 

jak wymagany jest dla domów tzw. pasywnych, 

czyli o najwy szych wymaganiach zakresie izo-

lacji cieplnej. Naturalnie tam, gdzie dla inwe-

stora nie ma ekonomicznego uzasadnienia sto-

sowanie ekstremalnych parametrów okien, 

system o g boko ci zabudowy 90 mm i 6-ko-

morowej geometrii daje bardzo dobre parame-

try izolacyjno ci ju  przy 2-szybowym szkle-

niu, co znacznie obni a cen  okien. Tak wi c

okna zbudowane w oparciu o 6-komorowy 

system profili VEKA Alphaline 90 doskona-

le nadaj  si  do nowych inwestycji o najwy -

szych wymaganiach termoizolacyjno ci jak 

i do termomodernizacji budynków istniej -

cych. Inwestycja w energooszcz dne technolo-

gie podniesie w przysz o ci atrakcyjno  nie-

ruchomo ci przy jej sprzeda y.
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OKNA – nowy kierunek


