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Na ceském trhu se objevila nemecká novinka prekonávající dosavadní

standardy strešních oken. Na výstave Strechy Praha bylo prezentováno

nízkoenergetické strešní okno ROTO Designo R8 NE od spolecnosti ROTO

stavební elementy. Nízkoenergetická okna Designo se vyrábejí

v plastovém nebo dreveném provedení v kombinaci se solárními

a fotovoltaickými panely. Nejvyšší trídu oken predstavuje Designo Tronic

s elektronickým ovládáním. Dosaženými hodnotami tepelné izolace

stanovuje výrobce nové merítko energetické efektivity: soucinitel

prostupu tepla Uw 0,8 pro okno a Ug 0,5 pro trojnásobné izolacní

zasklení. Z tohoto duvodu je produkt vhodný i pro pasivní domy.

Dosažené hodnoty okna jsou výsledkem úplne nového designu

a koncepce okenních profilu, které optimalizují tepelný tok a teplotní

spád. Designo R8 NEse vyznacuje nízkou konstrukcní výškou a je

zapušteno prímo do konstrukce strešního plášte. Rám okna je plne

vyztužen vysokým množstvím sklenených vláken. Okno získává ješte více

stability a vetší tuhost díky ocelovému armování zvencí. Celý tento

systém redukuje tepelné mosty. Pro izolacní zasklení vybralo ROTO

trojsklo z tvrzeného bezpecnostního skla. Tabule je navíc chránena proti

rosení a zamrzání. Vrstvicka z ušlechtilého kovu z vnitrní strany zajištuje

zvýšenou

ochranu proti
nežádoucí mu

slunci a teplu.

Designo R8 NE

bude v prodeji
od letošniho

jara.

www.roto-frank.cz

(tz)

Vázu muže nekdo vnímat jako pouhý doplnek kvetiny, pro tvurce

znacky Marubi se však stala stredem zájmu. Marubi se

specializuje na umeleckou výrobu unikátních velkorozmerových

váz a nádob. Zcela výjimecná je jejich velikost, jejich tvary

a design. To vše za použití tradicních materiálu, které

nepodléhají zmenám klimatických podmínek a mrazu. Výrobky

Marubi jsou urceny pro architekturu interiéru i exteriéru. Jsou

vhodné pro umístení do reprezentativních prostor domu,

bazénové haly, zahrady a podobne. Lze je postavit volne do

prostoru, ruzne nasvítit, nebo nainstalovat na podstavce,

prípadne do nich naaranžovat výzdobu. Na prání je lze využít

jako fontány nebo chrlice

vody. Podobne jako sochy
se stanou

neprehlédnutelným

a hodnotným prvkem
daného místa. Pro

povrchovou úpravu

výrobce používá

nejruznejších politur, které

se aplikují na povrch nebo

prímo do smesi váz. Volit

je možné i mechanické

opracování, jako je

broušení, leštení, tryskání,

tesá ní, vrtání a podobne.

Rucne vyrábené vázy je

možné kompletne zhotovit
na míru. Název Marubi

vyc hází ze sta ré

japonštiny a predstavuje
sousloví slov "maru" 

oblá a "bi" - krása.

www.marubi.cz (tz)

V dobe hospodárské krize jsou úspory energie obzvlášt aktuálním tématem. Mezi

nejjednodušší možnosti maximalizace úspor pri vytápení patrí termoreflexe, která funguje

na principu odrazu tepelného paprsku od lesklého povrchu materiálu. V zime pri použití

termoreflexe uvnitr objektu využíváme odrazu sálavého tepla od sten, a bráníme tak jeho

únikum strechou a obvodovou stenou, prípadne podlahou. Použijeme-li termoreflexi

v exteriéru, chráníme naopak interiér proti intenzivnímu prehrívání v letních mesících.

S technologií se vubec nejcasteji setkáme na strechách domu s obytným podkrovím. Kouzlo

jednoduchosti aplikace spocívá v tom, že fólii nepridáváme do strechy jako další skladbu,

ale umistujeme ji místo již stávajících materiálu, respektive jim poskytujeme termoreflexní

úcinky. Výbornou ochranu tepelné izolace a zároven i kontaktní pojistnou hydroizolaci

prestavuje fólie Sunflex Contact od spolecnosti Tart. Jako velmi kvalitní parozábranu lze

použít Sunflex Roof-In. Uzavrená vzduchová mezera a reflexní vrstva slouží navíc jako

dodatecná tepelná izolace, a dokáže tak nahradit pet centimetru minerální vaty. Spolecnost

nabízí také speciální fólii Sunflex Floor, která se používá na systémové desce podlahového

vytápení, nebo Sunflex Foam urcenou pro plovoucí podlahu.

www.sunflex.cz (ted)
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