Nie je okno ako okno

Moderné okenné systémy s vysokou pridanou hodnotou

Keď sa povie slovo „okno“, tak tento výraz
môže v každom z nás vyvolať rozdielne
emócie. Niekto berie okno ako bežnú súčasť
svojho života, niekto naberá cez okno príliv
pozitívnej energie vo forme prvých ranných
lúčov, inému slovo okno evokuje príjemný
pocit pohodlia a bezpečnosť domova. Slovo
„okno“ môže v nás vyvolať aj negatívnu
emóciu po prebdenej noci, ale o takomto
okne teraz hovoriť nebudeme...

Okno je ako výklad, ktorý oddeľuje náš domov od
okolitého sveta. Keby sme položili anketovú otázku
a pýtali sa ľudí na ich predstavu „...ako by malo
moderné okno vyzerať?“, odpovedí rôzneho typu by
bolo veľmi veľa. Avšak predsa len by sme sa zhodli na
niektorých názoroch, ako sú: účelovosť, praktickosť,
ľahká manipulácia, bezproblémová údržba. Z hľadiska
tvaru sa nám páčia okná oblé, hranaté, rôznych farieb
a kombinácií ako i materiálov.
Spoločnosť Slovaktual viac ako 22 rokov načúva hlasu
zákazníkov. Snaží sa ponúknuť účelovosť v symbióze
s kvalitou, ale Slovaktual nezabúda ani na praktickú
stránku okna. Čo to znamená? Stačí sa opýtať gazdinky,
ktorá umýva okná, čo by najradšej z okna vynechala.
Odpoveď je ľahká:„no predsa pánty okna“. Zavadzajú
pri umývaní okna, rušia jeho priame línie. Okno bez
pántov by bolo oveľa krajšie, vzhľadnejšie.
Spoločnosť Slovaktual zaradila do výrobného programu
hliníkové okno so skrytými pántmi. Nie že by okno

prerušený tepelný most vo forme vloženej plastovej
výplne a má vypenené komory. Tento systém svojimi
tepelno izolačnými vlastnosťami už dobieha kvalitu
plastových profilových systémov. Okrem toho hliník ako
stavebný materiál zažíva cestu návratu z čias minulých,
len s jedným zásadným rozdielom: teraz sú hliníkové
systémy z pohľadu tepelno izolačných vlastností na
úplne inej kvalitatívnej úrovni ako v minulosti. Hliník
podstatne menej podlieha deformáciám vplyvom
teplôt, či mechanickému zaťaženiu. Hliníkové
okno je taktiež možné vyrobiť v rôznych farebných
prevedeniach, ako je to u plastových produktov.
Hliníkové okno so skrytými pántmi sa vyznačuje aj
zvýšenou odolnosťou voči hnanému dažďu a vetru a to
z dôvodu, že po celom obvode krídla nie je tesnenie
prerušené, napr. hornou nožnicou. Samozrejmosťou u
takéhoto okna je izolačné trojsklo s teplým rámikom
SGG SWISSPACER „V“ s koeficientom Ug = 0,6 W/m2K.
Popri hliníkových oknách, moderných architektonických prvkoch dnešnej doby, sú hliníkové vchodové

ktoré môže byť ovládané klasicky kľúčom, čipovou
kartou, magnetickou kartou, či čítačkou na odtlačky
prstov.
Slovaktual svojimi novými výrobkami drží krok
s dobou a náročnými požiadavkami trhu. Ako už
bolo spomenuté, snažíme sa načúvať hlasu trhu, čím
chceme vyplniť voľné miesta v ponuke. Keď chcete
mať vo svojom príbytku moderné architektonické
prvky, ich neodmysliteľnou súčasťou by sa mali stať
aj okná a dvere. Stačí navštíviť jednu z deväťdesiatich
autorizovaných obchodných zastúpení Slovaktual, kde
vám radi odpovieme na vaše otázky a odporučíme
najvhodnejšie riešenia pre váš domov.

pánty nemalo! - v tom prípade by to značilo, že by sa
okno nedalo otvoriť... V našom prípade to znamená,
že celý mechanizmus otvárania je rafinovane ukrytý
v krídle okna. Na interiérovej strane netrčia žiadne
nevzhľadné pánty, nie sú narušené hladké línie okna.
Hliníkové okno je vyrobené z profilovaného systému
Heroal 110ES, ktorý je charakterizovaný tým, že má

dvere - ako inak, so skrytým rámom krídla. Ide o dvere
vyrobené z profilového systému Heroal 110E, kde je
rám krídla prelepený výplňou. To znamená, že zo strany
exteriéru nie je línia dverí rušená rámom krídla. Takéto
dvere pôsobia kompaktnejšie a dojmom mohutnosti. Je
úplnou samozrejmosťou, že tieto dvere od spoločnosti
Slovaktual sú vybavené trojbodovým uzamykaním,
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