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Vyberáte okná?
Ondřej Fridrich
marketingový manažér
Inoutic

Nenechajte sa
zmiasť obchodnými
argumentmi, ktoré
môžu zavádzať. Pozor na päť
najčastejšie zneužívaných
tvrdení o plastových oknách.
Tvrdenie č. 1

Viac komôr = lepšia izolácia
Vyšší počet komôr prináša lepšie
tepelnoizolačné vlastnosti rámu,
odolnosť proti povrchovej kondenzácii
vody, ale aj tvarovú stálosť. Avšak
Ale počet komôr vyšší ako šesť už
nemusí byť efektívny, keďže sa
tepelnotechnické vlastnosti rámu
zlepšia zlepší iba nepatrne.
Tvrdenie č. 2

Ug je totožné s Uw

Kľúčové sú tepelnoizolačné parametre
celej okennej konštrukcie, t. j.
otvorovej výplne skla i rámu. Ide
o hodnotu súčiniteľa prechodu
tepla okennou konštrukciou, ktorý
sa označuje ako Uw. V ponukách
niektorých výrobcov sa môžete stretnúť
s ponukou okien, kde sa ako dôkaz
splnenia požiadaviek normy uvádza
hodnota pre zasklenie Ug. Napriek
tomu, že zasklenie tvorí najväčšiu časť
okna, Ug nie je totožné s Uw.
Tvrdenie č. 3

Profily triedy A sú lepšie ako
profily triedy B
Triedy profilov sú dané technickou
normou a vypovedajú o sile vonkajších
(pohľadových) stien profilov.
Táto klasifikácia neurčuje kvalitu
profilov a nemá vplyv na ich funkčné
parametre. Testy preukázali, že

medzi jednotlivými porovnateľnými
profilovými systémami (stavebná
hĺbka, počet komôr atď.) nie sú
prakticky žiadne rozdiely.
Tvrdenie č. 4

Čím viac skiel, tým lepšie
Je vhodnejšie dvojsklo alebo trojsklo?
Nemá zmysel osadzovať trojsklá
do lacných okien z profilov so
stavebnou hĺbkou okolo 70 mm bez
stredového tesnenia. Štíhle, subtílne
(70 mm a menej) profily od menej
známych výrobcov s lacným kovaním
môžu mať problém s únosnosťou
trojskiel a môžue dochádzať k ichsa
deformovaťácií.
Tvrdenie č. 5

Profily z recyklátu sú
nekvalitné
Informáciae, že v recyklovaných
okenných profiloch môže byť rozomletý
akýkoľvek odpad vrátane plastových
fliaš alebo komunálneho odpadu,
je nezmysel. Treba rozlišovať druhy
recyklovaného materiálu. Prvým
z nich je tzv. regenerát – úplne čistý
materiál, ktorý je odpadom z výroby
PVC profilov. Neznečistený sa ihneď
znova melie a používa. Pravidlá jeho
používania sú stanovené zákonmi.
Nemá absolútne žiadny vplyv na
kvalitu PVC. Klasický recyklát sa už
vyrába z odpadov z výroby okien alebo
zo starých demontovaných okien.
Tento materiál sa melie, čistí a bieli.
Niektoré firmy tento materiál používajú
iba na výrobu skrytých profilov, akými
sú podkladové profily, základné telá
parapetných dosiek a pod. Niektoré
firmyIné ho používajú aj na výrobu
hlavných profilov rámov a krídel
z dôvodu nižšej ceny ako v prípade
„panenského“ PVC. V tomto prípade
sa určite treba mať viac na pozore,
ale v zásade to nemusí to nevyhnutne
znamenať, že okno vyrobené z tohto
materiálu je menej kvalitné.

Po skončení
vykurovacej
sezóny
Ing. Jaroslav Rehuš
technický špecialista Vaillant
Group Slovakia

Kedy je vhodný čas na revíziu kotla?
Revíziu kotla si vždy naplánujte po alebo pred
začiatkom vykurovacej sezóny – ideálne na jar
alebo v lete. Ak servisnú prehliadku nebudete
odkladať, nová vykurovacia sezóna sa pre
vás začne bez zbytočných stresov. Zároveň sa
vyhnete aj nepríjemnej situácii, ktorá môže
vzniknúť pri odmietnutí zo strany servisného
technika z dôvodu jeho zaneprázdnenosti.
Výhodou servisnej prehliadky pred
vykurovacou sezónou je to, že ak sa ukáže,
že váš kotol nespĺňa požadované parametre,
stihnete ho ešte do zimy opraviť alebo
vymeniť.

Prečo sa nevypláca zanedbať servisnú
prehliadku?
Pravidelná údržba je veľmi dôležitá pre
spoľahlivý chod kotla, predĺženie jeho
životnosti a zvýšenie účinnosti spaľovania.
Staršie vykurovacie systémy mávajú problém
s vodným kameňom a usadeninami. Ak je
kotol zanesený, môže častejšie dochádzať
k zhasínaniu horáka alebo prehrievaniu kotla.
Životne dôležitou a najviac zanedbávanou
kontrolou kotlov s odvodom spalín do
komína je nielen kontrola komínového ťahu,
ale aj kontrola správnosti prívodu vzduchu.
V poslednom čase sa stáva, že pri šetrení na
nákladoch na vykurovanie ľudia menia staré
okná za moderné plastové, ktoré sa vyznačujú
nielen dobrou tepelnou izoláciou, ale
hlavne tým, že majú minimálnu prirodzenú
cirkuláciu vzduchu. Tým sa však znižuje aj
prísun vzduchu na spaľovanie a môže prísť
k ohrozeniu zdravia.

Miesto pre vašu vizitku
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