DOBRE OKNA
CIEPŁY MONTAŻ

STANDARDY MONTAŻU STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
Wybór stolarki drzwiowej lub okiennej jest jedną z trudniejszych decyzji
przed jaką stoi Inwestor. Już od ponad 25-lat pomagamy Naszym klientom w wyborze produktów nie tylko najlepszych, ale przede wszystkim
optymalnych do ich potrzeb. Ostatnia dekada to intensywny rozwój pojęć
związanych z termiką budynków. Rewolucyjne niegdyś parametry: trzy-,
cztero-, pięcio- a nawet sześcio- komorowych profili okiennych odchodzą
do lamusa. Ich miejsce zajmują współczynniki izolacyjności cieplnej „U” dla
budynku jako całości oraz poszczególnych jego elementów. Koszt budowy
obiektu jest silnie związany z późniejszymi kosztami jego eksploatacji. Za-

leży nam aby każdy, współpracujący z nami Inwestor dokonywał swoich
wyborów świadomie.
Między innymi dlatego opracowaliśmy standardy montażu, które pozwolą
w pełni wykorzystywać potencjał nabytego produktu. Najnowsze badania
dowodzą że niemal 30% strat ciepła przypada na połączenie stolarki z murem. Dlatego oprócz doboru odpowie-dniego produktu warto rówinież
zwrócić uwagę na możliwości montażu oraz jakość firmy świadczącej tę
usługę.

STANDARD
PODSTAWOWA WERSJA MONTAŻU
Rozwiązanie dedykowane klientom zwracającym uwagę przede wszystkim
na cenę, lub nie wymagającego bardzo dużej izolacyjności cieplnej na połączeniach stolarki z murem. Instalacja w płaszczyźnie muru z wykorzystaniem kotew, dybli, piany montażowej. Okna są stawiane na styrodurowym
profilu podparapetowym.
charakterystyka cieplna montażu standard

OPTIMUM
MONTAŻ W PŁASZCZYŹNIE MURU
Dzięki wykorzystaniu taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych znacząco podnosi efektywność energetyczną połączeń, minima-lizując przedmuchy w miejscu dylatacji oraz zapobiegając przed-wczesną degradację piany
montażowej. Montaż Optimum jest rozsądnym uzupełnieniem wyboru
ciepłych trzyszybowych okien, co w pełni pozwala wykorzystać ich właściwości.

charakterystyka cieplna montażu optimum

PREMIUM
TAK ZWANY MONTAŻ W „ELEWACJI”
Charakteryzuje się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Dedykowany
do budownictwa pasywnego, nastawionego na oszczędność energetyczną
oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji budynku. Wykorzystywane materiały to specjalistyczne konsole do wysuwania ramy przed linię ściany. Ten
rodzaj osadzenia okna daje najlepszy przebieg izoterm spośród wszystkich
rodzajów montażu, dzięki czemu ciepłe okna stają się jeszcze cieplejsze, a
mostki termiczne na połączeniach wyeliminowane.

charakterystyka cieplna montażu premium

Podejmując z nami współpracę korzystają Państwo z całej posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia.
Nasze zaangażowanie, a Państwa poczucie bezpieczeństwa są Gratis!

W.AWRUK STOLARKA BUDOWLANA
Salon Białystok ul. Wschodnia 4
Salon Suwałki ul. Kościuszki 73
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