WspóÓczynnik „U“ informuje
o jakoñci izolacji cieplnej okna

DoskonaÓe jakoñciowo pro±le okienne
to zarazem doskonaÓa izolacja cieplna!

Podstawowym parametrem oddajëcym cieplne wÓañciwoñci

o wiíkszym udziale w powierzchni caÓe-

VEKA jest posiadajëcym

Technika w pro±lu

izolacyjne caÓego okna jest wspóÓczynnik Uw (w = window

go okna, ma równieõ proporcjonalnie

ponad 40-letnie doñwiad-

Systemy proÐli VEKA juõ w swych wersjach standardowych

= okno). Okreñla on iloñè ciepÓa utraconego przez okno od
wewnëtrz na zewnëtrz mierzonë w watach na metr kwa-

wiíkszy wpÓyw na wartoñè wspóÓczynnika przenikania ciepÓa dla caÓego okna.

czenie, czoÓowym na ñwiecie
producentem proÐli okien-

osiëgajë znakomite wspóÓczynniki przenikania ciepÓa Uf dla

nych z PVC i dostawcë

niem, zapewniajë najlepsze wspóÓczynniki Uw dla caÓego

systemów proÐli dla produ-

okna.

2

dratowy i kelvinach [W/(m K)]. Im niõszy wspóÓczynnik
przenikania ciepÓa Uw , tym lepsza izolacja cieplna okna
i tym wiíksza oszczídnoñè energii.

Podane w folderze parametry Uf dla
róõnych systemów proÐli VEKA zostaÓy zweryÐkowane i së

proÐli ram i skrzydeÓ. W poÓëczeniu z nowoczesnym oszkle-

centów okien, drzwi i rolet

certyÐkowane przez notyÐkowany niemiecki Instytut Techniki

z tworzyw sztucznych. Jedyny w swoim rodzaju, rozlegÓy

Posiadajëce ñwietne

WspóÓczynnik przenikania ciepÓa dla caÓego okna Uw stanowi

Okiennej ift Rosenheim. Së efektem badaï przeprowadzo-

ñwiat proÐli VEKA posiada w swej palecie rozwiëzanie na

wÓañciwoñci izola-

ñrednië waõonë wartoñè specyÐcznych wspóÓczynników prze-

nych na zestawach proÐli nadajëcych sií do zastosowania

kaõdë okolicznoñè - obojítnie czy chodzi o nowe budow-

cyjne proÐle VEKA

nikania ciepÓa dwóch podstawowych elementów okna: ramy

w wrunkach zbliõonych do rzeczywistych. VEKA nie rezygnuje

nictwo czy o remont, obiekt komercyjny czy mieszkaniowy

stanowië podstawí

okiennej Uf (f = frame = rama) i oszklenia Ug (g = glass = szkÓo).

z wewnítrznych wzmocnieï stalowych, aby tym sposobem

w standardzie domu pasywnego. Olbrzymia róõnorodnoñè

do produkcji dosko-

Przy obliczaniu Uw, wspóÓczynnikom Uf i Ug przypisywane

uzyskaè lepsze, lecz oderwane od realiów parametry Uf .

wariantów wzorniczych, kolorów i wzajemnych kombinacji

naÓych okien, a te

së róõne wagi (znaczenia) w ten sposób, õe wspóÓczynnik

Na ogóÓ nie da sií produkowaè okien o standardowych roz-

stwarza niemal nieograniczone moõliwoñci projektowe.

energooszczídne

miarach bez wzmocnieï stalowych nadajëcych im stabilnoñè,

okna pozwalajë

tym bardziej õe istnieje tendencja do stosowania coraz wiík-

W centrum uwagi Ðrmy stoi jednak bezkompromisowa

z kolei obniõyè

szych, a tym samym ciíõszych elementów.

dbaÓoñè o doskonaÓë jakoñè. Dlatego proÐle VEKA gene-

koszty ogrzewania

ralnie osiëgajë najwyõszy niemiecki standard jakoñciowy:

i emisjí CO2 do

Klasí A (DIN EN 12608).

atmosfery.

Tabela w wewnítrznej czíñci foldera stanowi przeglëd

IZOLACJA
CIEPLNA

proÐli okiennych VEKA oraz prezentuje zróõnicowane
parametry wspóÓczynników przenikania ciepÓa Uf i Uw dla
poszczególnych systemów. Z przyjemnoñcië udzielimy
fachowej porady odnoñnie doboru optymalnej dla Païstwa
potrzeb izolacji cieplnej!

Ponadto wartoñè wspóÓczynnika Uw stanowi jedno z kryteriów speÓnienia warunków technicznych nowego,
obowiëzujëcego od 2014 roku rozporzëdzenia Ministra Infrastruktury regulujëcego wydawanie pozwoleï na budowí
oraz opracowywanie projektów domów.

Okna do 1994 roku oszklenie
standardowe
np. Uw = 3,0 W/(m2K)

Nowe okna**

problemów dotyczëcych okien i drzwi oraz udzielimy
kompetentnych porad. Moõecie Païstwo liczyè na naszë
fachowoñè i na technikí okiennë najwyõszej klasy.

Roczne koszty
ogrzewania

Obniõenie wspóÓczynnika Uw jedynie o 0,1 W/(m2K) powoduje zaoszczídzenie rocznie ok. 1,2 l oleju opaÓowego na
m2 powierzchni okna.

Stare okna

Heizkosten
Roczne kosztypro Jahr ogrzewania

Niõszy wspóÓczynnik Uw oszczídza gotówkí: Nowoczesne
okna z proÐli VEKA znacznie poprawiajë wÓañciwoñci izolacyjne budynku i tym sposobem podwyõszajë komfort jego
uõytkowania oraz obniõajë zuõycie energii.

Budowanie i remontowanie wymagajë zaufania. Trzeba
mieè kontrahenta, na którym moõna polegaè. Jako partner
Ðrmy VEKA zaangaõujemy sií w rozwiëzanie Païstwa
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Optymalna izolacja cieplna okien obniõa koszty

Producent okien w systemie VEKA
dobrze doradzi

Nowoczesne, potrójne
izolacyjne szyby zespolone
Ug = 0,7 W/(m2K)
Uw = 0,92 W/(m2K)
• tel. •46
• przedsiíbiorstwo
• Telefon
• Ein Unternehmen
VEKA
Sp. z o.o. • 8ul.• Sobieskiego
71 • 96-100
Skierniewice
834 4402526
00 • fax
Grupy Laumann
46 834• www.veka.de
44 74 • www.veka.pl
VEKA Polska
AG • Dieselstraße
48324 Sendenhorst
02526 29-0
der Laumann
Gruppe
Telefax
29-3710

* Podstawa obliczeï: powierzchnia okien 30 m2 (przeciítny dom jednorodzinny),
cena oleju opaÓowego 0,75 €/l. Wynik: moõliwoñè zaoszczídzenia 750 l/rok.
òródÓo: kalkulator energetyczny VEKA

** VEKA SOFTLINE 82 z nowoczesnym, potrójnym oszkleniem [Ug = 0,7 W/(m2K)]

Przeglëd wspóÓczynników
przenikania ciepÓa „U“
dla pro±li okiennych VEKA

Tak ñwietnie izolujë pro±le VEKA
Przeglëd wszystkich systemów pro±li i ich wspóÓczynników „U“
PERFECTLINE

• GÓíbokoñè zabudowy 70 mm
• UkÓad 2 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej i zewnítrznej

WspóÓczynnik Uf

WspóÓczynnik Uw

• GÓíbokoñè zabudowy 70 mm
• UkÓad 2 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej i zewnítrznej

• GÓíbokoñè zabudowy 70 mm
• UkÓad 2 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej i zewnítrznej

• GÓíbokoñè zabudowy 70 mm
• UkÓad 2 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej i zewnítrznej

• GÓíbokoñè zabudowy 70 mm
• UkÓad 3 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej, ñrodkowej i zewnítrznej

• GÓíbokoñè zabudowy 90 mm
• UkÓad 3 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej, ñrodkowej i zewnítrznej

• GÓíbokoñè zabudowy 82 mm
• GÓíboki wrëb szyby
• UkÓad 2 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej i zewnítrznej

• GÓíbokoñè zabudowy 82 mm
• GÓíboki wrëb szyby
• UkÓad 3 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej, ñrodkowej i zewnítrznej

(okreñla izolacyjnoñè cieplnë systemu pro±li)

• GÓíbokoñè zabudowy 82 mm
• Termicznie dzielone wzmocnienie stalowe
• GÓíboki wrëb szyby
• UkÓad 3 uszczelek przylgowych:
wewnítrznej, ñrodkowej i zewnítrznej
• CertyÐkowany do domów pasywnych
przez instytut ift

Ze standardowym
wzmocniem stalowym

Ze standardowym
wzmocniem stalowym

Ze standardowym
wzmocniem stalowym

Ze standardowym
wzmocniem stalowym

Ze standardowym
wzmocniem stalowym

Z termicznie dzielonym
wzmocnieniem stalowym

Uf = 1,3 W/(m2K)

Uf = 1,2 W/(m2K)

Uf = 1,0 W/(m2K)

Uf = 1,1 W/(m2K)

Uf = 1,0 W/(m2K)

Uf = 0,95 W/(m2K)

zaleõny od oszklenia (okreñla izolacyjnoñè cieplnë caÓego okna)
Parametry istotne przy zastosowaniu
w domu pasywnym
Ze standardowym oszkleniem 2-szybowym

Ze standardowym oszkleniem 2-szybowym

Ze standardowym oszkleniem 3-szybowym

Ze standardowym oszkleniem 3-szybowym

Ze standardowym oszkleniem 3-szybowym

Ug = 1,1 W/(m2K) wartoñè osiëgalna to

Ug = 1,1 W/(m2K) wartoñè osiëgalna to

Ug = 0,6 W/(m2K) wartoñè osiëgalna to

Ug = 0,6 W/(m2K) wartoñè osiëgalna to

Ug = 0,6 W/(m2K) wartoñè osiëgalna to

Uw = 1,3 W/(m2K) *

Uw = 1,3 W/(m2K) *

Uw = 0,85 W/(m2K) *

Uw = 0,89 W/(m2K) *

Uw = 0,86 W/(m2K) *

Ug =

0,60

W/(m2K)

ƒ0,13 

0,88

W/(m2K)

Uw =

0,80

W/(m2K)

Uw, Einbau =

0,84

W/(m2K)

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

Przy zastosowaniu wysokoizolacyjnego

ƒ0,25/0,13 

0,73

W/(m2K)

oszklenia 3-szybowego moõna osiëgnëè

oszklenia 3-szybowego moõna osiëgnëè

oszklenia 3-szybowego moõna osiëgnëè

oszklenia 3-szybowego moõna osiëgnëè

oszklenia 3-szybowego moõna osiëgnëè

ƒ0,20 

0,88

W/(m2K)

wartoñè Uw do 0,76 W/(m²K)**.

wartoñè Uw do 0,73 W/(m²K)**.

wartoñè Uw do 0,68 W/(m²K)**.

wartoñè Uw do 0,70 W/(m²K)**.

wartoñè Uw do 0,67 W/(m²K)**.

* Ug =1,1 W/(m2K), ȥg = 0,05 W/(mK)

|

** Ug = 0,4 W/(m2K), ȥg = 0,035 W/(mK)

* Ug = 0,6 W/(m2K), ȥg = 0,05 W/(mK)

|

** Ug = 0,4 W/(m2K), ȥg = 0,035 W/(mK)

Wytyczna ift dla speÓnienia
wymogów domu pasywnego:
Uw ≤ 0,80 W/(m2K)

