materiály

Trendy v otvorových výplních (I. část)
V prvním desetiletí nového tisíciletí patřila mezi hlavní témata vývoje oken a dveří především tepelná izolace a bezpečnost. Moderní
výrobky nabízené v dnešní době na trhu jsou po této stránce již
často na hranici technických možností a vývoj v otvorových výplních se proto aktuálně zaměřuje i jiným směrem. Některé ze současných trendů, které byly prezentovány např. na jarním veletrhu
FENSTERBAU FRONTALE v Norimberku, ve stručném přehledu
přinášíme v následujícím článku.
Barva v každém detailu
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Co se barevného provedení oken týká,
výrazný nárůst v posledních letech zaznamenává trendová tmavě šedá až antracitová. Toto provedení bylo v minulosti
typické zejména pro okenní konstrukce
vyšší cenové kategorie v kombinaci
dřevo – hliník použité na moderních
stavbách v minimalistickém stylu. Ve
všech oblastech průmyslové výroby se
ale vedle původních originálů časem na
trhu objeví také „levnější napodobeniny“.
Tato realita se nevyhnula ani průmyslu
oknařskému. Inu i méně movití zákazníci
chtějí bydlet moderně. A tak svoji nabíd-

ku o tmavě šedé až antracitové provedení postupně rozšířili i výrobci plastových
oken. Klasické bílé profily začali obalovat
odpovídající barevnou fólií. Toto řešení
ale brzy ukázalo i svoji horší stránku: na
některých detailech (ve spojích nebo
v jiných místech porušení fólie) nebo při
otevření okna prosvítá bílý podklad. Aby
výrobci plastových oken nepřišli o svoji
náročnější klientelu, uvedli na trh inovativní řešení: okna vyrobená z profilů,
které jsou v celém svém průřezu plně
probarvené ve stejném odstínu jako na
povrchu. Kromě toho, že vyřešili problém
s prosvítajícím bílým podkladem, odpadá také nutnost dodatečného obalování

Moderní antracitový vzhled proniká i do
kategorie plastových oken

Hendikepem bílých obalovaných profilů je prosvítající bílá barva při otevření
okna nebo při porušení fólie

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora
barevnou fólií, což jejich výrobu zlevňuje.
Zatím se však tyto produkty, jako každá
novinka, pohybují ve vyšších cenových
relacích a bude chvíli trvat, než konkurence srazí ceny profilů na odpovídající
úroveň. Nicméně tímto vylepšením se
producenti plastových oken opět o krok
přiblížili (alespoň po estetické stránce)
k vyšší kategorii výrobků, do které se řadí
např. dřevo-hliníková okna.

Jde to i bez okapnic
Na téma hliníkových dešťových lišt (tzv.
rámových okapnic) bylo popsáno již
mnoho stránek a vysloveno množství

Profily z barevného PVC jsou probarvené v celém svém průřezu, takže odpadá
proces jejich obalování
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Dřevěné okno SLIMLINE bez rámové okapnice

odborných názorů. Tyto názory výrazně ovlivnily vývoj v konstrukci okapnic,
jejichž provedení se postupně měnilo
od celohliníkových profilů přes tzv. termookapnice s plastovou naléhávkou až
po rámové okapnice „předsazené“ před
dřevěnou naléhávku (toto řešení u nás
v současné době používá např. VEKRA).
Cílem tohoto vývoje bylo posunout rosný
bod ve spodní části rámu co nejvíce na
vnější stranu okna. Někteří výrobci otvorových výplní dokonce tvrdí, že ideální
je rámovou okapnici z konstrukce okna
zcela vypustit. A to nejen z výše uvedeného důvodu eliminace tepelného mostu,
ale také kvůli problémům, které mohou
časem vznikat v oblasti koncovek (zatékání do konstrukčního spoje apod.). Tuto
teorii u nás v praxi uplatňuje např. společnost Slavona, která místo klasických
rámových okapnic používá pouze křídlové okapnice, jejichž jediným úkolem je
chránit horní část spodního profilu rámu
a křídla proti povětrnostním vlivům a slunečnímu UV záření. Funkci rámové okap-

nice přebírá plnodřevěný profil spodního
dílu rámu se zvětšenou dekompresní
dutinou, zachycující případnou vodu.
Ta je z dekompresní dutiny odváděna
válcovými frézovanými otvory podobně,
jako tomu bývalo u dřívějších okenních
konstrukcí (zdvojených apod.). A právě
kvůli této skutečnosti je toto řešení některými odborníky odmítáno a označováno jako „krok zpět“. A to bez ohledu na
skutečnost, že Slavona není jediná firma,
která se vrátila k původnímu osvědčenému systému. Na veletrhu FENSTERBAU
FRONTALE v Norimberku jsme zaregistrovali několik konstrukcí s podobným
řešením spodního dílu okenního rámu.
A nejednalo se přitom o historická, ale
o moderní „designová“ okna.

Funkce vs. design
Elektronické resp. dálkové ovládání
oken je využíváno nejen v rámci automatizovaných systémů v tzv. inteligentních
domech, ale také v běžných budovách

při osazení otvorových výplní do míst
se špatným přístupem (vysoké polohy
apod.). I v takových situacích ale může
designová stránka hrát při rozhodování
investora významnou roli. Standardní
ovládací systémy (s řetězovým nebo
pákovým mechanismem) se obvykle připevňují na interiérovou stranu okenního
rámu, což může výrazně narušit estetický
vzhled okna. Tento problém řeší nové
lineární pohony v subtilním provedení,
které umožňuje jejich zabudování do
konstrukce okenního rámu, takže ne
jsou vidět. Takové řešení nabízí např.
německá společnost Essmann, která
představila nový koncept integrovaných
lineárních motorů, disponujících i novými
funkcemi. Ty mohou být konfigurovány
individuálně v závislosti na požadavcích,
která na okna máme. Umožňují např. zavírání oken dvěma rychlostmi: pomalu
a tiše (<5 mm/s) při běžném větrání anebo rychle při náhlém dešti či prudkém
větru. Nastavit lze variabilně i zdvih, tedy
velikost mezery při otevření okna.

Nový lineární pohon integrovaný v okenním rámu
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Rychlost je důsledkem síly.
Nová generace jednoručních brusek.
Souhrn inteligentních detailů.

NOVINKA
Excentrická bruska
ETS 125

NOVINKA
Delta bruska
DTS 400

NOVINKA
Vibrační bruska
RTS 400

+
DOPORUČUJEME vysavač CTM 36 s objímkou CLEANTEC

S novou generací jednoručních brusek snadno dosáhnete perfektního
povrchu. Rychlý postup práce zajistí elektronicky řízený motor s výkonem
250 W. Ideální držení brusek pomáhá vyvinout dostatečnou sílu. Máte dvě
možnosti jak odsávat prach: buď prachovým sáčkem nebo vysavačem
s novou objímkou CLEANTEC.

Další brusky
FESTOOL:

Rotačně-excentrická
bruska ROTEX RO 125.

Excentrická bruska ETS EC 125
pro jemné broušení.

www.festool.cz

Konference Okna & fasády
Rosenheim 2016
50 let služeb pro průmysl
12. – 14. října, Rosenheim, Německo

Registrace + další informace:
www.fenstertage.de

Témata
Čtvrtek 13. října a
pátek 14. října
Energetická účinnost
Okna a fasády
Výzkum
Budoucnost a udržitelnost
Kvalita
Prosklené fasády
Stavební témata
Stavební zákon
Trh s okny
Digitální svět

Můžete se těšit na:
Otázky a řešení pro průmysl
Působivé pohledy do našeho
nového technologického centra
Hlavního přednášejícího Prof. Dr.
Mojiba Latifa, vítěze ceny German Environment Award 2015
Výkonný workshop pro výrobce
oken ve středu 12. října
50. výročí ift pod heslem
„I v 50 jsme rock!“

Z praxe ift
Označená zasedání a související přednášky pouze v němčině,
všechny ostatní také v angličtině
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