
Firemná prezentácia

Okno „Slovaktual Pasiv – HL SWISS “ je 
pokračovaním úspešného radu okien, 
ktoré sú nositeľom spojenia dlhoročných 
skúseností, špičkového profilového systému 
a najmodernejších materiálov a technológií 
používaných pri výrobe okien.

Dištančný rámik „SGGSwiss Pacer V“ je 
v súčasnosti najteplejším rámikom na trhu. 
Výraznou mierou ovplyvňuje výkon okna 
z pohľadu povrchovej teploty skla v spojení 
s kondenzáciou  vodných pár na okraji 
skla. Kombinácia dištančného rámika 
„SGG Swiss Pacer V“ so systémom vlepovania 
skla a použitím profilového systému s tromi 
tesniacimi rovinami nám umožňuje posunúť 
súčasné hranice koeficientu prechodu tepla 
až o 0,2 W/m2k. 

Revolučná technológia vlepovania skla 
do profilu krídla tvorí bezpečné a pevné 
prepojenie medzi sklom a krídlom, zlepšuje 
stabilitu krídla, zvyšuje tepelnoizolačné 
a zvukovoizolačné vlastnosti okna až 
o 10 %. Slovaktual s.r.o. touto technológiou 
vyrobil za 6 rokov už viac ako 1 milión ks 
okenných jednotiek a tak môžeme konšta-
tovať, že známa švajčiarska kvalita sa už 
udomácnila aj na Slovensku. 

Základný profilový systém 
má stavebnú hĺbku 85 mm a je charakte-
rizovaný tromi tesniacimi rovinami medzi 
rámom a krídlom, ktoré chránia kovanie 
okna, eliminujú vniknutie hnaného dažďa do 
systému okna a ďalej zvyšuje bezpečnosť 
celého okna tým, že stredová prepážka 
priamo stojí v ceste pri pokuse prekonať 
kovanie okna pri snahe násilného otvorenia 
okna z exteriéru.
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Slovaktual stále na pulze doby

Rozumná obchodná politika je reprezentovaná formou optimalizácie 
ceny za túto vysokú kvalitu. 
Všetky tri výhody okien Slovaktual Pasiv – HL SWISS “ (dištančné rámiky 
„SGGSWISS PACER V“, vlepované trojsklo a tri celoobvodové tesniace 
roviny) sú ponúkané od 1. 4. 2012 ako štandardné bez príplatku. 
Ďalší benefit tejto inovácie, ktorá ponúka Slovaktual s.r.o. Pravenec je 
odborná montáž zmluvnými remeselníkmi 85 obchodných zastúpení na 
Slovensku. Slovaktual ich pravidelne školí vo svojom školiacom stredisku 
kde získavajú teoretické ale aj praktické zručnosti pri montáži systémov 
I3, vlepovania či výmeny poškodeného vlepeného skla, ale aj správnom 
nastavení kovania okna po montáži, či servisnej oprave. 
Zaujímavosťou sú záverečné testy po absolvovaní školenia. Tu sa overí či 
montážnici len absolvovali teoretickú prípravu, alebo si aj zapamätali to, čomu 
ich školitelia chceli naučiť. Úspešnosť testovanie postupne narastá a dnes už je 
odborne vyškolených a teda aj odborne zdatných až 450 montážnikov.

Okná z produkcie Slovaktualu sú už viac ako „len“ okno. 
Okno Slovaktual je značkou Švajčiarskej kvality. 

SLOVAKTUAL s. r. o., 972 16 Pravenec 272
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slovaktual@slovaktual.sk, www.slovaktual.eu

1. Dištančný rámik „SGGSwiss Pacer V“
Izolačné sklá sú od seba oddelené 
pomocou dištančných rámikov. 
V mieste spojenia dištančného 
rámika a skla dochádza k tepelné-
mu mostu, ktorý výraznou 
mierou ovplyvňuje celkové 
tepelnoizolačné vlastnosti okna. 
„SGGSwiss Pacer V“ je tepelne 
optimalizovaný dištančný rámik 
z kompozitového plastu s mimo-
riadnymi izolačnými vlastnosťami. 
V kombinácii s extrémne tenkou 
nerezovou fóliou zaručuje oproti 
hliníkovým, či TGI rámikom “teplejší” 
okraj skla, čo v konečnom dôsledku 
zlepšuje koeficient prechodu tepla 
až o 0,2 W/m2K, čím môžete ušetriť 
až 5 % nákladov na vykurovanie.

2. Vlepované sklo
znamená modernú technológiu 
osadenia izolačného skla do krídla 
okna lepením. Sklenená výplň je 
pevne vlepená do krídla okna, 
čím sa stáva jeho neoddeliteľnou 
súčasťou. Výhody vlepovania 
skla spočívajú, zlepšenie tepelnej 
izolácie celého okna o 8 až 
10 %, zlepšenie zvukovej izolácie 
vďaka celoobvodovému pevnému 
spojeniu so sklom, menšie riziko 
vzniku rosenia na okraji skla, lepšia 
stabilita vďaka pevnému zlepeniu 
skla a profilu, krídlo nesadá, sklo sa 
od profilu pri väčších elementoch 
neodťahuje, vyššia bezpečnosť. 
Vďaka lepenému spojeniu sa nedá 
deformovať páčením, sklo nie je 
možné vytlačiť dnu a tak vniknúť 
do interiéru. 

3. Tri tesniace roviny
znamenajú, že priestor medzi 
rámom a krídlom okna je utesnený 
tromi tesneniami. V rámovej časti 
okna je funkčná škára rozdelená 
pevnou prepážkou (nosom) do 
dvoch komôr. Vonkajšia (vlhká) 
komora slúži na odvádzanie vlhkosti 
(kondenzátu alebo prípadného pod 
tlakom hnaného dažďa a vody) do 
exteriéru cez odvodňovacie drážky. 
Vnútorná (suchá) komora, chráni 
v nej uložené kovanie pred atmosfe-
rickými vplyvmi a nečistotami.

Stredová prepážka
tvorí pevnú bariéru proti násilnému 
vniknutiu pri snahe znefunkčniť 
kovanie, čím vo zvýšenej miere 
zvyšuje bezpečnosť celého systé-
mu voči násilnému vniknutiu. K nej 
doliehajúce tesnenie je dorazové 
tesnenie – čo znamená, že je 
pevne pritlačené medzi dve 
pevné časti okna.
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