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Spoznajte kraj‰í pohºad
na svet cez novú generáciu okien

Kombinované dreveno - hliníkové okná ako
najlep‰ia voºba.

S

nom kaÏdého z nás je pohodlné
b˘vanie v zdravom, príjemnom
a útulnom prostredí s pocitom spokojnosti, na ktorú sme sa dlhé roky
te‰ili a ktorá nás stála veºa úsilia. Príjemnú atmosféru, samozrejme, podporia aj okná domu ãi bytu.
Súãasn˘ trend v oblasti stavebníctva
a v˘stavby patrí budovaniu nízkoenergetick˘ch ãi pasívnych stavieb pre parametre, ktoré dosahujú. Splnenie poÏadovan˘ch hodnôt súvisí aj so správ-

nym a pozorn˘m v˘berom okien.
Je v‰eobecne známe, Ïe drevo
vìaka dobr˘m tepelnoizolaãn˘m
vlastnostiam, prírodnej rôznorodosti a dobrej opracovateºnosti zhmotÀuje v˘bornú surovinu vhodnú na
v˘robu okenn˘ch prvkov. Drevené
EURO-modely premyslenou kon‰trukciou, bezpeãnou technikou a dokonalou estetikou dotvárajú túto
predstavu vo v‰etk˘ch detailoch
a napæÀajú priania zákazníkov v sú-

vislosti s moÏnosÈami individuálneho prispôsobenia veºkosti, dizajnu
i farebného vyhotovenia.
Spotrebiteº preferuje pri v˘bere
minimálnu nároãnosÈ na údrÏbu,
jednoduché ovládanie, funkãnosÈ
a dlhú ÏivotnosÈ produktu. Práve
t˘mto poÏiadavkám sa spoloãnosÈ
Kvalit rozhodla vyhovieÈ v ão najväã‰ej miere. UÏ pred ‰iestimi rokmi
zaãala s v˘robou okien v kombinácii dreva a hliníka, hoci spoãiatku
len v malom mnoÏstve, ktoré slúÏilo na skúmanie, preskú‰avanie
a vylep‰ovanie parametrov. Postupne v‰ak prichádzala na zodpove-

dajúce rie‰enia, takÏe sa rozhodla
úplne ich implementovaÈ do v˘robného procesu a predstaviÈ ich na trhu. Vytvorila tak nové okenné profily vyznaãujúce sa popri in˘ch typoch mnoh˘mi prednosÈami. Jedna
z nich spoãíva v ochrane okna pred
rôznymi poveternostn˘mi vplyvmi,
ktor˘m musí z exteriérovej ãasti
odolávaÈ, a v zaruãení lep‰ích tepelno-izolaãn˘ch parametrov.
V‰eobecne platí, Ïe ÏivotnosÈ dreven˘ch okien závisí od druhu pouÏitej
dreviny pri v˘robe rámu (tvrdé
a mäkké drevo majú rozdielny súãiniteº tepelnej vodivosti) a od spôsobu
povrchovej úpravy, priãom poãas Ïivotnosti vyÏadujú oproti in˘m intenzívnej‰iu starostlivosÈ. PouÏitím kombinovaného okenného rámu na báze
dreva a hliníka sa dosahujú v˘hodné
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vlastnosi dreva z interiérovej strany
a vìaka hliníkovému plá‰Èu veºká
odolnosÈ zvonka. Navy‰e sa strácajú
starosti a náklady spojené s nevyhnutnou pravidelnou údrÏbou exteriérovej zóny celodreveného rámu.
Preão si vybraÈ okno v kombinácii
dreva a hliníka?
Jednoducho povedané, drevené
okno v kombinácii s hliníkom sú neporaziteºn˘m tímom. K jeho v˘hodám patria:
- vysoká odolnosÈ proti poveternostn˘m vplyvom, absolútna ochrana
dreva,
- vynikajúce tepelnoizolaãné a zvukovoizolaãné vlastnosti,

Okno z dreva a hliníka je rie‰ením, ktoré vyhovuje veãnosti

Okno z exteriéru

Okno z interiéru

k˘ v˘raz domu ãi bytu kaÏdého zákazníka. Základ okien predstavujú
kvalitné ‰tvorvrstvové drevené eurohranoly s hrúbkou 68, 78 alebo
88 mm. Ponuka zah⁄Àa aÏ deväÈ
okenn˘ch profilov s rôznymi spôsob-

mi otvárania a voºbami izolaãného
skla (dvojsklo, trojsklo).
Sme pripravení rie‰iÈ poÏiadavky
na vzhºad, ãlenenie, usporiadanie,
farby a tvary presne podºa va‰ich
predstáv. Vìaka jedineãnosti, vysokému komfortu a ‰etrnosti k Ïivotnému prostrediu priná‰ajú na‰e
drevené okná viac kvality do vá‰ho
Ïivota. Ostávate stále v spojení
s prírodou… Tak nechajte, nech okná rozprávajú o va‰ej pohode
a spokojnosti…
Ing. Mária Durãáková
KVALIT
Foto: KVALIT (www.kvalit.sk)

- úspora finanãn˘ch prostriedkov,
- netvoria sa tepelné mosty,
- vysoká tvarová stálosÈ eurohranola,
- dlhá ÏivotnosÈ,
- bezúdrÏbová ochrana z exteriéru,
- jednoduchá údrÏba z interiéru,
- ochrana proti poÏiarom, odolávajú
vy‰‰ím teplotám,
- veºká variabilita architektonick˘ch
rie‰ení,
- zdravé a ekologické pre celé
generácie,
- príjemn˘ vzhºad z exteriéru aj
interiéru,
- ‰iroka paleta v˘beru farieb.

Okná z dreva a hliníka –
– kto vám ponúkne viac?
Okná vyrobené firmou KVALIT
v kombinácii dreva a hliníka sú synonymom veãnosti. Charakterizujú ich
1-2/2007

3

TÉMA âÍSLA

veºká odolnosÈ, ìalej dlhá ÏivotnosÈ
a minimálne náklady na údrÏbu. Vyrábame ich v rôznych materiálov˘ch,
tvarov˘ch a farebn˘ch vyhotoveniach tak, aby vyhoveli poÏiadavkám
na individuálny ‰t˘l a architektonic-

