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vána série článků, z nichž úvodní je zde předložen.
V roce 2011 byl v německém Rosenheimu
pořádán společnostní IFT Rosenheim již několikátý ročník International Rosenheim Window
and facede Conference. Zde byla Dipl.-Ing. (FH)
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s názvem Damage report 2010 – learning from
mistakes (Zpráva o reklamacích za rok 2010 –
poučení z chyb). Z informací převzatých z této
přednášky byl sestaven následující graf č.1. [1]

Graf shrnuje stížnosti investorů na otvorové
výplně, především na okenní konstrukce v Německu za rok 2010. Na prvním místě z 22 % ze
všech reklamací je kondenzace vodních par
na vnitřním povrchu. Jedná se o tzv. „rosení“,
které u novodobých konstrukcí každý dobře
zná. Bohužel výskyt kondenzátu má značné
neblahé důsledky. Jedná se především o naruKondenzace
šení zdravotní a hygienické nezávadnosti vnitřInstalacePrůmyslová sekční vrata APU 40ního
přilehlého
s integrovanými
dveřmi bezprostředí,
vysokého prahu které těžce nesou
především alergici, kterých je na světě čím dál
Infiltrace a zatékání
více. Dále působení kondenzátu může narušovat samotnou konstrukci. U dřevěných oken
Statika/kování
dochází ke zvýšení vlhkosti zasklívacích lišt,
Optické vlastnosti
následně k jejich tvarovým změnám (kroucení)
a „odchlípávání“ od okenního rámu a zasklívaPovrchová úprava
cí jednotky. U plastových okenních konstrukcí
Zasklení
díky dlouhodobému působení kondenzátu
dochází ke vzniku oligotrofních organizmů,
které z plastových rámů vytahují změkčovadla. V případě vzniku většího množství kondenzátu dochází k jeho stékání, a tak narušení
Společnost
HörmannVelmi
nabízíčasto
po celé
konstrukcí
přilehlých.
je argumenEvropě tím,
největší
systémů konstrukcích
továno
že výběr
na plastových
průmyslových
vrat.
Naleznete
u násopak však
nemohou
vznikat
plísně.
Naprostý
veškeré
důležité
konstrukční
typy
dokazuje následující obrázek č. 1.
Graf č. 1 stížnosti investorů na otvorové výplně v Německu za rok 2010.

Zářný příklad, pokud
jde o mnohotvárnost:
průmyslová vrata Hörmann

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Vrata SPU F42 jsou standardně vybavena nepoškrabatelným prosklením Duratec nově v bílém, šedém či hnědém tónování. Prosklení
vratům zaručí vysokou odolnost a skvělou tepelnou izolaci (hodnoty tepelné vodivosti u trojitého prosklení činí 1,9 W/m2). Vrata jsou
k dispozici ve dvojím provedení – povrch Stucco a povrch Micrograin
s jemným vroubkováním.
Do vrat lze začlenit integrované dveře. Rám po celém obvodu dveří
je vyroben z plochého hliníkového profilu, který zajišťuje harmonický
přechod mezi vratovými křídly a dveřmi. Dveře mohou být doplněny
automatickým samozavíračem a skrytě umístěnými závěsy pro stejnoměrný vzhled. Nastavitelný profil prahu s pružným těsněním vyrovná
malé nerovnosti podlahy, a tak je zaručen bezpečný únik v případě
nebezpečí.
Nová vrata SPU F42 již byla zabudována například v Praze pro společnost Dektrade či v autosalonu a autoservisu Autoactivity v Jihlavě.
Spolu s nimi byla v Jihlavě využita celoprosklená vrata ALR F42, která
se často využívají například v hasičských zbrojnicích.

v mnoha variantách. Navíc inteligentní
řešení, například umělohmotné prosklení
DURATEC odolné proti poškrábání
pro sekční vrata nebo integrované
dveře – a to jen u firmy Hörmann.

Premium partner českého národního týmu

Další jubilejní nabídky naleznete na

www.hormann.cz
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1: Následek
přítomnosti kondenzátu na plastových konstrukcí - vznik plísní.
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