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 Slovaktual STANDARD OL / CL / OL+                                  
Okná s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
určené predovšetkým pre rekonštrukciu bytových a rodinných domov.

izolačné dvojsklo
Ug = 1,1 W/(m2K)

izolačné trojsklo
Ug = 0,7 W/(m2K)

Profilový systém 
vďaka trojitému tesneniu vytvára spoľahlivý 

univerzálny konštrukčný systém so zlepšenými
tepelnoizolačnými vlastnosťami a vyššou

 pevnosťou a stabilitou.

Stredové tesnenie
podstatne zvyšuje hodnotu tepelnej izolácie, 

zvyšuje vodotesnosť pred hnaným dažďom 
- profil odoláva zatekaniu až do 1250 Pa,  
pevná prepážka bráni vypáčeniu kovania 

pri vlámaní, chráni kovanie 
pred vplyvom počasia.
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Súčiniteľ prechodu tepla
pre STANDARD OL a STANDARD CL
Uw = 1,2 W/(m2K)
pri použitom dvojskle s Ug = 1,1 W/(m2K)
a štandardnom zasklení 4-16-4 mm

pre STANDARD OL+
Uw = 0,91 W/(m2K)
pri použitom trojskle s Ug = 0,7 W/(m2K)
a štandardnom zasklení 4-12-4-12-4 mm

Vlepovanie skla 
Jedinečná technológia vlepovania skla

do profilu krídla zlepšuje stabilitu krídla, 
zvyšuje tepelnoizolačné a zvukovoizolačné 
vlastnosti okna až o 10 %. Slovaktual touto

technológiou vyrobil už viac ako 1 000 000 ks
okenných jednotiek .

Táto technológia sa využíva v  automobilovom,
leteckom a lodiarskom priemysle.

Biele okná do výšky 1500 mm sú bez výstuhy v krídle,
čo zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti až o 5 %. 

Všetky rozmerové 
kombinácie profilov 
umožňujú na želanie doplniť 
zvonku ALU-clip  s úpravou 
lamináciou alebo striekaním 
podľa farebnej škály RAL. 

stavebná 
hĺbka 70 mm

stavebná 
výška 119 mm

max.
šírka
zasklenia 10 - 38 mm

spoj dvoch okien pod 90° uhlom

Uvedené hodnoty Uw sú vypočítané pre okno rozmeru 1230 x 1480 mm podľa normy EN 12567-1.

kĺbové spojenie pre ľubovoľný uhol 
medzi oknami

spojenie okien v uhle 135°


