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4/2016 BUDUJEMY DOM

Okna pasywne, czyli te przeznaczo-
ne do domów o najni szym zapo-
trzebowaniu na energi  do ogrze-

wania i wentylacji (ok. 20 KWh/m2/rok) 
maj  budow  podporz dkowan  osi gni -
ciu jak najni szego wspó czynnika przeni-
kania ciep a Uw, który w przypadku okna 
Passive 92 wynosi 0,67 W/(m2·K) (Certyfikat 
Instytutu w Darmstadt).
Osi gni ciu takiego wyniku s u  m.in.:

selekcjonowane drewno – w tym wypad-
ku „najcieplejsze” drewno sosnowe,

profil ramy i skrzyd a o g boko ci 
92 mm, klejony z 4 warstw drewna przy na-
przemiennym u o eniu us ojenia,

specjalne komory w ramie i skrzydle wy-
pe nione aero elem, które obni aj  wspó -
czynnik przenikania ciep a tych elemen-
tów, zachowuj c przy tym du  sztywno
konstrukcji okna,

2- lub nawet 3-komorowy pakiet szybowy 
z przestrzeniami wype nionymi argonem 
lub kryptonem,

szyby zespolone tzw. „ciep  ramk ”, do-
datkowo poprawiaj c  rozk ad temperatury 
na styku drewna ze szk em,

odpowiednie szk o pozwalaj ce na zyski 
cieplne z promieniowania s onecznego, ale 
ograniczaj ce emisj  ciep a na zewn trz.

Dzi ki tym rozwi zaniom, drewniane 
okno pasywne, jako nowe, ma w a ciwe pa-
rametry energooszcz dno ci. Dobrze jed-
nak, aby te parametry zosta y zachowane 
przez lata.

S u  temu odpowiednie procesy produk-
cji i profesjonalny monta . W szczególno ci:

praca do wiadczonych pracowników 
i u ycie najnowszych maszyn do produkcji 
– dzi ki nim ka de okno ma wysok  jako ,
jest trwa e, odporne na zmiany temperatu-
ry (wa ne przy du ych przeszkleniach po-
udniowych cian budynków) i pozbawione 

s abych punktów na czeniach ramiaków 
czy w okolicach uszczelnie ,

pokrycie drewna lakierami w technologii 
czterowarstwowej, z u yciem robota lakier-
niczego, który nak ada równomiernie war-
stwy lakierów, tworz c jednorodn , szczel-
n  pow ok  chroni c  drewno,

stosowanie uszczelek i silikonów o wy-
sokiej odporno ci na promieniowanie UV 
i up yw czasu,

wysokiej klasy okucia, które ograniczaj
napr enia i sprawiaj , e okno u ytkujemy 
z przyjemno ci ,

monta  okna z u yciem odpowiednich 
technik i specjalistycznych urz dze , któ-
ry zapobiega uszkodzeniom, powstawaniu 
mostków termicznych i niepotrzebnych na-
pr e  w konstrukcji okna,

okresowe przegl dy i regulacje, które po-
zwalaj  wykluczy  przedwczesne zu ycie 
okien np. w wyniku nieprawid owego przy-
legania skrzyd a do ramy.

Realizuj c te zasady POZBUD oferuje 
10 lat gwarancji na okna drewniane i nawet 
30 lat na okna drewniano-aluminiowe.  

Wi cej na pozbud.pl

Technologia u podstaw drewnianego okna pasywnego
Na przyk adzie okna Passive 92 marki POZBUD zwracamy uwag
na rozwi zania, które wp ywaj  na energooszcz dno  okien 
drewnianych, i to nie tylko zaraz po zakupie, ale równie  po wielu 
latach u ytkowania.

POZBUD realizuje równie  du e inwestycje 
budowlane m.in. w zakresie infrastruktury 

kolejowej i drogowej oraz budynków 
mieszkalnych i komercyjnych.

Siedziba firmy 
i salon firmowy (Pozna ):
POZBUD T&R S.A.
Wysogotowo, ul. Bukowska 10A
62-081 Prze mierowo
tel. +48 61 816 32 97
tel. +48 61 899 40 99
e-mail: biuro@pozbud.pl
www.pozbud.pl
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