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Artyku  promocyjny

Odpocznij w cieniu
Przez ca y rok z ut sknieniem czekamy na na-

dej cie s onecznego, upalnego lata. Jednak 

s o ce, tak mi e na pla y, mo e by  te  uci li-

we. Podczas gor cych dni do wn trza pomiesz-

czenia nap ywa promieniowanie s oneczne, 

które mo e spowodowa  podwy szenie tempe-

ratury na poddaszu. Najlepsz  ochron  przed 

upa em s  akcesoria zewn trzne (markiza, ro-

leta). Szczególnie wa ne jest stosowanie akce-

soriów zewn trznych w mocno nas onecznio-

nych pomieszczeniach od strony po udniowej. 

Optymalnym rozwi zaniem jest markiza ze-

wn trzna, która absorbuje promieniowanie 

s oneczne ju  przed szyb  i emituje ciep o na 

zewn trz, przez co w s oneczne dni bardzo do-

brze chroni przed uci liwym upa em. atwa 

w monta u i obs udze markiza chroni przed 

nadmiarem s o ca i skutecznie zacienia wn -

trze, przy jednoczesnym zapewnieniu widocz-

no ci na zewn trz. 

Firma FAKRO przetestowa a skuteczno

ochrony przed nagrzewaniem pomieszcze  za 

pomoc  ró nych os on przeciws onecznych. 

Badania przeprowadzono w jednakowych po-

mieszczeniach, w których od strony po udnio-

wej zamontowano okna dachowe os oni te ró -

nymi akcesoriami. Przedstawione na wykresie 

wyniki bada  jednoznacznie okre laj , e ak-

Okna dachowe coraz cz ciej pojawiaj  si  w naszych domach, zarówno w nowo po-

wstaj cych budynkach, jak i przy adaptacji poddasza. Usytuowanie okien w sko nym 

dachu powoduje, e dostarczaj  one du  ilo wiat a dziennego. Odpowiednia kontrola 

ilo ci wiat a i ciep a nap ywaj cego do pomieszczenia pozwala przekszta ci  poddasze 

w miejsce, gdzie mo emy komfortowo pracowa  i wypoczywa .

Ciep o ródziemnomorskiego klimatu mo na 

wydoby  dzi ki s onecznemu po czeniu p yt 

Toscania z postarzanymi kostkami i wyko czeniem z 

linii Libet Decco

Osiem razy
skuteczniejsza ochrona

Markiz  o 10% prze wicie mo na zas oni  okno na ca e lato bez potrzeby codziennego zwijania, gdy

przepuszcza wystarczaj c  ilo wiat a. Markiza jest przejrzysta, co pozwala utrzyma  kontakt wzrokowy 

z otoczeniem

Przepuszczalno  ciep a promieniowania s onecznego w %

 okno z markiz  zewn trzn  w zale no ci od materia u  –  4–14% g=004–0,14

 okno z rolet  wewn trzn  zaciemniaj c   – 35% g=0,35

 okno bez os on – 59% g=0,59

Akcesoria zewn trzne chroni  przed ciep em s onecznym. 

Absorbuj  one promieniowanie s oneczne ju  przed 

szyb  i emituj  ciep o na zewn trz, nie dopuszczaj c do 

nagrzewania si  wn trza pomieszczenia

Promieniowanie cieplne, które przechodzi przez szyb ,

poch aniane jest przez zas on  wewn trzn . Przeistacza 

si  ono w d ugofalowe promieniowanie podczerwone 

(cieplne), które nie jest przepuszczane przez szyb  okien 

na zewn trz – zas ona emituje ciep o do pomieszczenia, 

dzia aj c jak grzejnik. Prowadzi to do niepo danego 

nagrzewania si  pomieszcze , szczególnie od strony 

po udniowej w s oneczne upalne dni
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