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Rast ekonomiky a Ïivotnej úrovne závisí
predov‰etk˘m od dostatku a dostupnosti zdrojov
energie. Dôsledkom je zvy‰ovanie spotreby
energie a s t˘m spojen˘ rast emisií CO2. Ako
zaujímavosÈ moÏno uviesÈ, Ïe od roku 1990, ão je
v˘chodiskov˘ rok podºa Kjótskeho protokolu,
vzrástli emisie CO2 v roku 2003 celosvetovo z 20,6
na 26,1 mld. ton, ão je nárast o viac ako 26 %.
Podºa odhadov odborníkov vzrastie dopyt po
energii do roku 2020 o ìal‰ích 40 %!
Drevené okno Makrowin 88 –
– celková hrúbka rámu a krídla
88 mm umoÏÀuje pouÏiÈ celkovú
hrúbku zasklenia izolaãného
trojskla 44mm.

MAKROWIN 88

v energeticky úsporn˘ch stavbách
ednou z najdôleÏitej‰ích úloh
okien, okrem prirodzeného osvetlenia interiérov budov a zabezpeãenia psychickej pohody, je úspora
energie potrebnej na vykurovanie
budov, pretoÏe jej cena neustále rastie. V roku 1999 stál 1 m3 zemného
plynu pre veºkoodberateºov 3,58 Sk,
v roku 2006 10,80 Sk. Nárast za sedem rokov predstavuje 300 %. Trend
vo v˘voji okien je teda jasn˘. Zlep‰enie tepelnotechnick˘ch parametrov
okien bude v budúcnosti nevyhnutnou samozrejmosÈou.
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Vykladanie okna na miesto
montáÏe. Okno s izolaãn˘m
trojsklom dá zabraÈ niekedy aj
piatim chlapom.

Príprava okna pred montáÏou.
Prilepenie exteriérovej
a interiérovej pásky systému
illbruck i3.

Tepelná pohoda v miestnosti je závislá od teploty vzduchu a od teploty plôch obklopujúcich miestnosÈ
(napríklad okná, steny). Je dokázané,
Ïe teplota vzduchu v miestnosti nezodpovedá „izbovej teplote“, ktorú
ãlovek pociÈuje. Pri nízkej teplote povrchu okna a skiel musí byÈ teplota
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vzduchu v miestnosti vy‰‰ia, aby bolo moÏné dosiahnuÈ oãakávan˘ teplotn˘ komfort. PouÏitím izolaãného
trojskla (prípadne dvojskla s „tepeln˘m zrkadlom” Heat Mirror) a dreven˘ch rámov okien MAKROWIN 88
je moÏné vìaka v˘razne vy‰‰ej povrchovej teplote okna zníÏiÈ teplotu
vzduchu v miestnosti pri zachovaní
rovnakého tepelného komfortu. Drevené okná MAKROWIN 88 preto priná‰ajú v˘raznú úsporu energie aj pri
vykurovaní.
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Osadenie dreveného okna
do drevostavby...
... a jeho následné ukotvenie.

Celková hrúbka dreven˘ch okien
MAKROWIN 88 umoÏÀuje osadenie
izolaãného trojskla s celkovou hrúbkou 44 mm a hodnotou Ug = 0,6
W/m2.K. Zv˘‰ená povrchová teplota
skla i samotného rámu predurãuje
pouÏitie t˘chto okien pri nízkoenergetickej v˘stavbe.
Vypenenie okna 1K penou.

Prednosti okien Makrowin
Rám a krídlo
• kon‰trukãná ‰írka rámu a krídla je
88 mm – profil s takouto ‰írkou vykazuje v˘razne zv˘‰ené tepelnoizolaãné vlastnosti,
• zapustenie izolaãného skla v krídle
hlb‰ie do rámu lep‰ie preru‰í te-

peln˘ most a zamedzí orosievaniu
izolaãn˘ch skiel; okná Makrowin
78 s pouÏitím izolaãného dvojskla
a ‰peciálne rie‰enej zasklievacej
li‰ty majú di‰tanãn˘ rámik (v na‰om prípade vÏdy z nehrdzavejúcej
ocele) zapusten˘ v profile aÏ 12
mm, priãom celkové prefalcovanie
dráÏky na sklo je aÏ 23 mm, (pri
‰tandardne vyrában˘ch oknách je
prefalcovanie dráÏky na sklo
18 mm a medzisklen˘ di‰tanãn˘
rámik je zapusten˘ len 1 aÏ 2 mm,
ão spôsobuje nadmerné kondenzovanie vodnej pary na spodnom
okraji zasklenia),
• zlep‰ené odvetrávanie zasklievacej polodráÏky a priestoru pod
sklom odstraÀuje riziko po‰kodenia dreva vlhkosÈou v tomto exponovanom mieste,
• inovovan˘ tvar dekompresnej
dráÏky so zväã‰en˘m objemom
zlep‰uje odolnosÈ okna proti prieniku vody,
• Soft line – zaoblenie hrán – rádius
hrán na na‰ich oknách má polomer zaoblenia r = 8 mm, ão zabraÀuje rozráÏaniu laku pri vysokotlakovom striekaní, a t˘m sa dosahuje poÏadovaná hrúbka nánosu lazúry aj na hranách, ão nie je moÏné
pri star‰ích kon‰trukciách s ostrej‰ími hranami,
• ‰ikmá hrana rámu s uhlom 20 stup-

Àov má v˘razne lep‰í odvod vody,
• zasklievacia li‰ta je prefalcovaná,
takÏe ani po ãase nevzniká vplyvom vlhkosti medzera medzi li‰tou
a krídlom – unikátny tvar zasklievacej li‰ty zabraÀuje jej preh˘baniu.Priestor pod zasklievacou li‰tou utesÀujeme, ão zabezpeãuje
zv˘‰enú ochranu okna pred vplyvom vnútornej vlhkosti,
• vyosenie okovávacej dráÏky pri oknách Makrowin je 13 mm; zvy‰uje
odolnosÈ proti vylomeniu hlavne
pri dvojkrídlov˘ch oknách.
Sklo
Okná Makrowin 88 dosahujú svoje
v˘borné tepelnoizolaãné vlastnosti
len v spojení s v˘nimoãn˘mi sklami.
PouÏité termoizolaãné trojsklo ClimaGuard Premium (4 – 16 – 4 – 16
– 4) s di‰tanãn˘m rámikom Nirotec
z nehrdzavejúcej ocele a s v˘plÀou
inertného plynu (Ag) s dvojnásobn˘m nízkoemisn˘m pokovovaním vykazuje súãiniteº prechodu tepla 0,6
W/(m2.K), (EN 673), ão je oproti beÏ-
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ne pouÏívan˘m sklám o 42 % niÏ‰ia
hodnota. ZároveÀ v‰ak zostáva zachovaná celková priepustnosÈ slneãnej energie 53 % (EN 410).
V˘bava okna
• Nov˘ typ rámovej odkvapnice Gutmann SPREE z eloxovaného hliníka
zlep‰uje tepelnú techniku okna,
pretoÏe nezasahuje do jeho kon‰trukcie - je nakliknutá na jeho povrchu. Toto rie‰enie, okrem iného, zabraÀuje vplyvu dæÏkovej rozÈaÏnosti
hliníkovej odkvapnice na kon‰trukciu rámu okna. Odkvapnica je po
celej ‰írke okna dokonale odvetraná, a to aj v najkritickej‰ích miestach, ão zabraÀuje zatekaniu vody
alebo kondenzácii vodnej pary
a nasledujúcemu vzniku plesní ãi

Prilepenie vonkaj‰ej
paropriepustnej pásky (okenná
fólia exteriér

‰talovaÈ novú (pri star‰ích typoch,
ak boli správne namontované,
to znamená podsilikónovanie, to
bolo veºmi nároãné a niekedy
priam nemoÏné).
• Celoobvodové kovanie Siegenia –
Aubi, ktoré má v˘borne rie‰en˘
zdvíhaã krídla (na spodnej strane
okna). V˘hody tohto rie‰enia sú
obzvlá‰È v˘razné pri dvojkrídlovom
okne na „‰tulp“. Pri in˘ch kovaniach je zdvíhaã krídla na boãnej
strane okna (väã‰ia náchylnosÈ na
poruchy) a v prípade dvojkrídlového okna sa otváravo-sklopné krídlo nadvihne o druhé a zaÈaÏí ho

Prilepenie paronepriepustnej interiérovej pásky (okenná fólia interiér).
Aby sa zabezpeãila 100% priºnavosÈ fólie, povrch je potrebné
napenetrovaÈ illbruck butyl&bitumen primerom.

inému po‰kodeniu dreva vplyvom
vlhkosti. Okenné tesnenie dosadá
na dreven˘ profil po celom svojom
obvode (v spodnej ãasti nedosadá
na odkvapnicu, ako je to pri star‰ích profiloch). V prípade mechanického po‰kodenia (napríklad stavebníkmi) je moÏné odkvapnicu
bez problémov demontovaÈ a nain-
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svojou hmotnosÈou. Pri rie‰ení zasklenia izolaãn˘m trojsklom je to
veºmi dôleÏit˘ detail. V cene je základná bezpeãnosÈ kovania, to
znamená jeden bezpeãnostn˘ bod
ako ‰tandard. KeìÏe ide o modulárny systém, v prípade záujmu, je
moÏné odolnosÈ okien proti vlámaniu ìalej zvy‰ovaÈ. Kovanie Siege-

nia je svojou unikátnou povrchovou úpravou vhodné aj do agresívneho a prímorského prostredia.
O kvalite t˘chto v˘robkov hovorí aj
ich schopnosÈ absolvovaÈ pri individuálnom testovaní aÏ 65 000
cyklov.
• PouÏitie vysokokvalitn˘ch skrutiek
ASSY® a ASSY® plus na montáÏi
mimoriadne namáhanej a v rámci
fungovania okna Ïivotne dôleÏitej
ãasti okna – kovaní. Povrchová
úprava t˘chto skrutiek aj po montáÏi zostáva nepo‰kodená v mieste
torxu, ale aj po celej dæÏke závitu
skrutky, ão je veºmi dôleÏité v záujme ich celkovej Ïivotnosti.
• DSG prevod – komfortné ovládanie dvojkrídlového okna. Bezpeãnostné uzatvorenie na hríbik je tak
moÏné pouÏiÈ pri obidvoch krídlach okna. Toto rie‰enie ponúkame
ako ‰tandard.
• Okná Makrowin majú ‰tandardne
tesnenie na troch miestach – dve
medzi rámom a krídlom, jedno
medzi zasklievacou li‰tou a krídlom. Dodatoãné, ‰tvrté tesnenie je
osadené v mieste dotyku rámovej
odkvapnice s krídlom okna.
• Pri zasklievaní pouÏívame silikón
vo farbe dreva s protiplesÀovou
úpravou.
• Vchodové dvere Makrowin sú
‰tandardne o‰etrené ‰peciálnym
nástrekom tvrdenou lazúrou, ktorá
zvy‰uje ich odolnosÈ proti po‰krabaniu, oteru a mechanickému opotrebovaniu spôsobenému napríklad kºúãmi. Vchodové dvere patria medzi najnamáhanej‰ie kon‰trukãné prvky celej stavby, preto si
takúto úpravu vyÏadujú.
VyrobiÈ samotné energeticky efek-

tívne okno nepostaãuje. Veºmi dôleÏité je jeho zabudovanie do stavby.
V súãasnosti sa najãastej‰ie pouÏíva
len jeden spôsob montáÏe – okno je
mechanicky ukotvené, zapenené polyuretánovou penou, ktorá je prekrytá vrstvou omietky.
Pri takto osadenom okne omietka
v styku s oknom popraská a okolo
okna vznikne ‰kára, cez ktorú potom
zaãnú vnikaÈ voda a vlhkosÈ, degradujúce samotnú montáÏnu penu.
V priestore medzi oknom a obvodovou stenou vzniká vhodné prostredie
na tvorbu plesní. Cez ‰káru uniká
z miestnosti teplo a do interiéru vniká hluk z exteriéru. Tak˘mto osadením okna do stavby môÏeme zhor‰iÈ

Spoje tesniacich pások (zelená farba) sa v prípade potreby e‰te
pretesnia dlhodobo elastickou samolepiacou tesniacou
hmotou na báze polymérovej disperzie – illbruck nahtpasta.

jeho hlukov˘ útlm a súãiniteº prechodu tepla o pribliÏne 30 %.
Ani tento detail sa pri téme okien
podceÀovaÈ neoplatí. Zaplatíme stotisíce za kvalitné okná, ktor˘ch deklarované parametre (súãiniteº prechodu tepla, hlukov˘ útlm) potom
nedosiahneme pre nevhodné rie‰enie utesnenia ‰káry medzi oknom
a obvodovou stenou ãi pre neodbornú montáÏ.
Makrowin ako alternatívu ponúka
montáÏ pomocou i3 okenného tesniaceho systému. Podºa zásady „vnú-

tri tesnej‰ie ako vonku“ sa pouÏívajú
také materiály, ktoré umoÏÀujú parotesné oddelenie priestoru v interiéri
od pripájacej ‰káry, a t˘m zabraÀujú
prieniku vlhkosti z interiéru do polyuretánovej peny v ‰káre. Na vonkaj‰ej strane sa pouÏívajú materiály zabraÀujúce zateãeniu vody do priestoru ‰káry, ale súãasne umoÏÀujú jej
odvetrávanie. Polyuretánová pena je
vnútri dokonale chránená a môÏe
dlh˘ ãas slúÏiÈ ako v˘borná tepelná
a protihluková zábrana.
Ing. Du‰an Majer

