Як вибрати вікно!!!
Коротка інструкція вибору вікна

Ширше, надійніше, тепліше!
Ширина профілю - одна з основних його
характеристик.
На ринку найчастіше зустрічаються наступні
пропозиції:


класичний профіль 58-62 мм (3,4-ох камерні
системи), використовуються для
нежитлових приміщень.



профіль 64-70 мм. (4,5,6-ти камерні
системи), використовують в житлових
опалюваних приміщеннях.



Крім того, існують «Super» 80-90 мм широкі
профільні системи, їх використання
передбачає те, що будинок чи приміщення
користується пасивними джерелами енергії.

Камерність профілю
Важливою характеристикою при виборі вікна являється саме кількість камер. У
стандарті їх три.


Перша - для відведення конденсату;



Друга - для розміщення армуючого вкладиша з металу;



Третя - для закріплення частин фурнітури та створення
додаткового повітряного прошарку для кращої герметичності вікна.

Кількість камер залежить від ширини профілю. Так, 58-міліметровий
профіль може мати максимум три камери, а от профіль на 70 мм - бажано,
чотири. Для профілю на 90 мм нормою є 6 камер.
Про те, слід зауважити, що збільшення кількості камер при однаковій ширині
профілю неістотно змінює характеристики вікна. Для підвищення
теплозберігаючих характеристик потрібен більш широкий профіль, а не більша
кількість перегородок в ньому.

Прагнете
відрізнятись?

Ламіновані вікна – це ті ж пластикові вікна, але
покриті плівкою (ламінатом) різних кольорів.
Сучасні ламіновані вікна – це високоякісні
вироби, які з роками не втрачають свій колір і не
вимагають щорічного фарбування і виснажливого
догляду, як старі дерев’яні вікна.
Найпопулярнішими є вікна ламіновані в такі
кольори як золотий дуб, махагон, темний дуб. Ці
кольори виглядають дуже натурально, здається, що
вони зроблені з цих порід дерев і їх покриття досить
чітко відображають назву кольору або ж породи
дерева.
Для любителів стилю хайтек існують ламіновані
вікна в яскравих ультрасучасних кольорах: зелений,
червоний, синій та ін.
Вікно з ПВХ може бути ламіноване з однієї або
двох сторін, за вашим бажанням. Такі пластикові вікна
служитимуть вам довго. За ламінованими
пластиковими вікнами легко доглядати, вони не
боятися побутової хімії (за винятком чистячих
порошкових засобів).
Ламіновані ПВХ вікна довговічні, естетичні і
виглядають красиво. Вони додають інтер’єру і
екстер’єру будівлі особливий стиль і неповторність.

Який склопакет обрати?
Кількість стекол у вікні впливає на
його характеристики і вартість. Найбільш
поширеними є подвійні склопакет, але
так само можна замовити вікна з
одинарним склінням.


Двокамерний склопакет більш теплий,
за технічними характеристиками, і
дозволяє зберегти комфорт в
приміщенні цілий рік;



Одинарний склопакет меньш теплий.
Він може використовуватися для
скління неопалювальних балконів, а
також літніх будиночків.

У Вас сонячна сторона чи ні?
Якщо сонячна, тоді:


Рекомендуємо мультифункційний
склопакет ClimaGuard® Solar

Мультфункційний пакет виконує не тільки функції
енергозбереження, але й зменшує нагрів приміщення на 58% від
інтенсивного сонячного освітлення, і, відповідно, створює
комфорт в будинку не тільки в зимку, але й в літку. Що
дозволяє відчутно зекономити кошти на кондиціонування
приміщення, так як саме на охолодження іде у двічі більше
енергії ніж на опалення

Якщо несонячна, тоді


Рекомендуємо енергозберігаючий
склопакет ClimaGuard® N

Завдяки надтонкому срібному покриттю, спеціальне
енергозберігаюче скло знижує втрати тепла на 78% в порівнянні
зі звичайним склом. Використання енергозберігаючого скла
дозволяє відчутно скоротити витрати на опалення в холодну
пору, та створити комфорт та затишок у приміщенні

Фурнітура
При виборі вікна, важливим питанням є підбір фурнітури. Від точності і якості
фурнітури залежить наскільки надійно буде працювати вікно.
Ми довго думаємо, як правильно вибрати пластикові вікна і де купити пластикові
вікна, але забуваємо про фурнітуру. І всі рішення, які вікна краще ставити,
виявляються недостатніми, оскільки з неякісною фурнітурою вікно виходить з ладу.

Ви в безпеці?


Ні, я хочу захиститись

Спеціально для тих, хто
знаходиться в зоні ризику,
Львівська Майстерня Вікон
рекомендує протизламну
фурнітуру, бронеплівки,
триплекси та захисні ролети!!!
Вони захистять ваші вікна від
взламу чи вибивання та
створять велику кількість
проблем на шляху грабіжника.



Так, я в безпеці

Якщо ви впевнені, що в
безпеці, тоді саме для вас
базова комплектація
фурнітури.

Чи є у Вас
маленькі діти?
Якщо є, тоді ми рекомендуємо
укомплектувати ваші вікна «Дитячими
замками» чи віконними ручками з
ключем, що вбереже допитливих
малюків від трагедії.

Як справи з вентиляцією?
Необхідно забезпечити
притік свіжого повітря
Пропонуємо Вам


Мікрощільове провітрювання – виконує
функцію розгерметизації вікна «делікатне
провітрювання». При повороті віконної ручки
на 45 градусів у верх, верхній кут стулки вікна
відходить від рами на кілька міліметрів.



Ступінчасте провітрювання – дозволяє
відкрити та зафіксувати створку по бажанню,
на відстані від 5 до 33 мм від рами. Ця функція
ідеально підходить для провітрювання
приміщення в холодну пору, так як воно
надійно запобігає виникненню перетягу, який
виникає при відкриванні вікна.



Віконний провітрювач – є припливним
пристроєм для постійної вентиляції і
призначений для забезпечення приміщень
свіжим повітрям. Наявність провітрювача
позбавляє від необхідності відкривання вікон,
зберігаючи при цьому доступ свіжого повітря
без перетягу та вуличного шуму.

