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Artyku  promocyjny

Na ostateczn  warto  wspó czynnika przeni-

kania ciep a dla ca ego okna sk ada si  wypad-

kowa warto ci U dla ramy (U
F
) i szyby (U

OS
,) 

oraz warto  tzw. mostka termicznego. 

Dotychczasowe rozwi zania zapewnia y

wspó czynnik izolacyjno ci dla okna referen-

cyjnego na poziomie U
w
= 1,3 W/m2K.

Firma OknoPlus dzi ki zastosowaniu 

unikatowego wype nienia THERMO uzy-

ska a wspó czynnik przenikania ciep a U
w

dla okna referencyjnego  równy 0,7 W/m2K. 

Oznacza to popraw   izolacyjno ci termicz-

nej a  o 45%!

Niestety nale y podkre li , e wspó czyn-

nik przenikania dla szyby jest cz sto podawa-

ny jako wspó czynnik U dla ca ego okna. Ten 

trik reklamowy jest powa nym nadu yciem 

wobec Klienta. Nie uwzgl dnia on bowiem ja-

ko ci termicznej ramy okiennej, której udzia

w ca kowitej powierzchni okna wynosi zwy-

kle 30%, a czasami nawet do 50%.

THERMO

– szeroki wachlarz zalet

Nowe okna firmy OknoPlus z wype nieniem 

THERMO i szyb  o wspó czynniku przeni-

kania ciep a U=0,5 W/m2K s  tylko o ok. 10% 

dro sze ni  okna o tych samych parametrach 

szyby, jednak o zbrojeniu standardowym. 

Nadwy ka ta, dzi ki zmniejszonym wydat-

kom na ogrzewanie, zwróci nam si  w krót-

kim czasie. Wszystkich tych, którzy ceni

sobie zarówno parametry technicznie, jak 

i estetyk  wykonania, zainteresuje natomiast 

fakt, e OknoPlus oferuje nowe okna z wype -

nieniem THERMO we wszystkich dwunastu 

kolorach ze swojej standardowej palety barw. 

Dzi ki temu mo emy wybra  stolark  nawet 

w tak niecodziennych barwach jak Vermont, 

Tiama czy Montana.

Inwestuj c w nowe ciep e okna nale y za-

dba  o ich prawid owy monta . Dopiero zdj -

cie wykonane kamer  termowizyjn  u wiada-

mia nam jak wiele energii ucieka po obwodzie 

nieprawid owo zamontowanych okien. Firma 

OknoPlus do wspó pracy z koncernem Soudal 

przeszkoli a wszystkie autoryzowane eki-

py monta owe w zakresie prawid owe-

go „ciep ego monta u”.

Decyzja o zakupie okien nie mo e

by  pochopna lub przypadkowa, bo 

jej skutków b dziemy do wiad-

cza  przez wiele lat.

Poziom izolacyjno ci cieplnej okna okre la wspó czynnik przenikania cie-

p a U. Charakteryzuje on wielko  strat ciep a, które spowodowane s

ró nic  mi dzy temperatur  wewn trz pomieszczenia a temperatur  na 

zewn trz.

Idealnie ciep e okna czyli...
od czego zale y izolacyjno  termiczna okna
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Porównanie izolacyjno ci termicznej okna 

referencyjnego w zale no ci od izolacyjno ci

termicznej  profilu i szyby:
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