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Okná s dobrým výhľadom

nosť, ochranu dreva,
odolnosť proti poveternostným vplyvom.
Vďaka tomu sa prípadné obnovovacie nátery
drevených častí vykonávajú až po 15 - 20 rokoch. Jedinú vec, ktorú
pri výbere drevohliníkových
okien skontrolujte, je vzduchová medzera medzi dreveným rámom
a hliníkovým profilom (drevo potrebuje
dýchať). Aj plastové okná sa môžu kombinovať s inými materiálmi.

PLASTOVÉ OKNÁ
Vývoj stále pokračuje a každý rok výrobcovia prinášajú stále nové a vylepšené profily.
Plastové okná dnes môžete bez akýchkoľvek
kompromisov zladiť s celkovým architektonickým riešením objektu. A to nielen po
stránke tvarovej, ale i voľbou optimálnej farby či dekoru. Na výber sú rôzne farebné odtiene plastových materiálov, fólie s dekorom
dreva alebo technológie opláštenia hliníkom
AluClip v ľubovoľných farbách. n

Aby ste mohli
lepšie bývať
Radí
Ing. Kamil Timura
riaditeľ odbytu
Prvej stavebnej
sporiteľne

Žijeme v byte v staršom dome,
ktorý má najlepšie roky už za
sebou. V prvom rade by sme
chceli vymeniť staré netesniace
okná. A keď sa už pustíme do
diela, vymeníme tiež podlahy,
interiérové i exteriérové dvere
a zrenovujeme si aj kuchyňu.
Môžeme využiť naše stavebné
sporenie v PSS, a. s., na
prefinancovanie týchto úprav?
Marianna Kónová

Ak chcete dostať do interiéru maximum
slnka a zároveň v zime zamedziť nadmernému
úniku tepla, vyberajte si kvalitné okná
s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami

To, že ste sa pred časom stali
našimi klientmi, bolo rozumné
a prezieravé. Vďaka prostriedkom,
nasporeným na vašom účte či
účtoch stavebného sporenia, teraz
máte nárok na výhodnejší úver na
bývanie ako bez sporenia. A my vaše
úverové podmienky teraz ešte upravíme v duchu hesla – čím vyšší úver,
tým nižší úrok – tak, aby boli pre vás
ešte výhodnejšie.

Nie je okno ako okno
O

kno je najslabším článkom obvodového plášťa z hľadiska tepelnej ochrany budovy. Ak chcete
dostať do interiéru maximálne množstvo
slnečných lúčov a zároveň v zime zamedziť nadmernému úniku tepla, vyberajte si
kvalitné okná s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Tie sa vyznačujú viacnásobným zasklením s vysoko tepelnoizolač-

NÁŠ TIP:

Opatrenia podporujúce
tepelnú izoláciu
Predokenné rolety a vonkajšie žalúzie: zabraňujú extrémnemu prehrievaniu v interiéri
v lete a v zime prinášajú dodatočný vzduchový vankúš. Prepojenie izolácie okien s izoláciou stien: predíde sa tým tepelným mostom.

ným utesnením okraja, viacerými tesniacimi úrovňami a hlbokým zapustením skla.
K zníženiu strát energie môže výrazne pomôcť správna, energeticky efektívna konštrukcia okna.

Materiály vhodné na okná
DREVENÉ OKNÁ
Drevo je vďaka svojim vlastnostiam a prirodzenej kráse dodnes nenahraditeľným materiálom.
Dnes prežíva v stavebníctve svoju renesanciu.
Tento materiál vykazuje minimálnu
rozťažnosť, je pevný a má vynikajúci tepelný odpor, takže nevytvára tzv. te-

pelné mosty. V súčasnosti sa drevené okná
vyrábajú na základe najnovších vedeckých
výskumov a s použitím vyspelých technológií. Preto dosahujú výborné parametre
pri úspore energií. Drevo je nadčasový stavebný materiál a jediná obnoviteľná surovina pre výrobu okien. Z ekologických
dôvodov je najvhodnejšie domáce drevo v kombinácii s vonkajšou hliníkovou
vrstvou (napr. smrek - vďaka svojej hustote
je dobrým tepelnoizolačným materiálom).
KOMBINOVANÉ OKNÁ
Drevohliníkové okná - drevené okenné rámy a rámy krídiel opláštené z vonkajšej
strany hliníkom - patria k najlepším, čo
môžu konštrukcie okien ponúknuť. Drevené rámy poskytujú vynikajúce tepelno-technické vlastnosti, hliníkové profily na
vonkajšej strane zas zaručujú dlhú život-

Predchádzanie
tvorbe plesní
Táto nepríjemnosť predstavuje i zdravotné riziká, preto je tvorbe plesní
v miestnostiach jednoduchšie predísť.
Dostatočná tepelná izolácia okna
a okenného rámu zníži možnosť tvorby
kondenzácie. Nevyhnutné je vetranie v interiéri, pretože moderné okná sú absolútne vzduchotesné.

VIETE, ŽE?
Kvalitu okna poznáte podľa jeho izolač-

ných vlastností. Lepšie okná udržujú
v interiéri teplo a prepúšťajú viac
slnečného svetla. Energeticky úsporné
a tepelnoizolačné okná vám výrazne pomôžu ušetriť na poplatkoch za energie.
Výberom kvalitných okien sa vyhnete

i hluku, zatekaniu alebo roseniu na skle.
Okná sú rozhodujúce pri zabezpečení

objektu. Bezpečnosti napomáha celoob-

Až do 40-tisíc € vám poskytneme
aj bez založenia nehnuteľnosti.
Vo vašom prípade dokonca i bez
ručiteľa. Dôležité pre vás je tiež, že
úrokovú sadzbu takýchto úverov
sme od septembra 2014 znížili o celé
1 percento. Vďaka tomu ušetríte
množstvo peňazí. A ďalšie financie
a čas usporíte vďaka odbúraniu
zbytočnej administratívy.

vodové kovanie okna, ktoré je odolné proti vypáčeniu.
Na našom trhu si môžete vybrať zo šty-

roch typov konštrukcií okien. Najvyspelejšia je hybridná konštrukcia, ktorá si vie
poradiť so zmenami počasia a výborne
izoluje teplo i odhlučňuje. Tento typ konštrukcie sa i jednoducho opravuje.
Na Slovensku existuje vyše 500 menších

či väčších firiem, ktoré na tuzemskom trhu ponúkajú predaj a montáž plastových
okien.
Ten, kto okná zabudoval, nie je zodpoved-

ný len za správnu montáž. Nesie záruku
i za okná, čiže ju nemusí niesť nutne výrobca. Je však dobré meno výrobcu poznať v prípade, ak by sa na okne vyskytla
nejaká chyba.
Neoplatí sa podceniť výber výrobcu

okien. Zlá investícia vždy znamená vyššie
náklady do budúcnosti. Istotou vášho výberu sú autorizovaní výrobcovia.
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Orientovať sa v súčasnej pestrej ponuke je pre mnohých z vás problém. Situáciu vám
môžu uľahčiť naše rady a tipy. Vďaka nim sa ľahšie vyhnete mnohým úskaliam, ktoré
sa pri finančne pomerne NÁROČNEJ INVESTÍCII, akou sú okná, často objavujú.

Ak by ste potrebovali viac ako
spomenutých 40-tisíc €, máme pre
vás pripravený úver založený nehnuteľnosťou. Jeho úrokovú sadzbu sme
znížili až o 1,2 % ročne. Začína sa už
od 3,69 % ročne, čo je najnižší úrok
medziúverov v histórii PSS, a. s.

Viac informácií vám poskytnú
obchodní zástupcovia
PSS, a. s., alebo ich získate
na čísle 02/58 55 58 55
či na www.pss.sk.
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