
doma šetříme energii

(a také životní prostředí)

Energetická účinnost – každý o ní
mluví. Už jste si jistě vědomi, že
náklady na energii mají
tendenci růst. A snížení
našeho příspěvku ke
znečištění karbonem je to,
o čem všichni musíme
přemýšlet. Je důležité
vybrat si dvojskla, která
vám opravdu ušetří
energii a peníze – dlouho
do budoucnosti.

www.superspacer.com
přináší do domova energetickou účinnost

nižší účty za topení – po celý život



nejlepší místo na světě

Domov je důležitý, stejně jako šetření energií a nízké
účty. A to vše začíná výběrem oken, dveří a zimních
zahrad se zabudovanou technologií šetření energie
Super Spacer®.

Je čas relaxovat a těšit se na budoucnost 
s větší energetickou účinností.

Okno se systémem Super Spacer® vám pomůže
zajistit teplejší domov a nižší náklady na energii.
Na rozdíl od klasického dvojitého zasklení okna
vybavená vložkou Super Spacer® mezi dvěma
tabulemi skla aktivně brání prostupu tepla tam,
kde se normálně ztrácí většina energie.

> fakta o úspoře energie
Použití oken s doporučeným energeticky

úsporným systémem Super Spacer®

ušetříte až 200 euro za rok za účty.

buďte v teple a šetřete peníze

není každé dvojité zasklení stejné

Většina klasických dvojskel má mezi tabulemi skla
hliníkovou nebo kovovou lištu, která působí jako odvod
tepla a může vést ke ztrátě až o 94 % více energie z
vašeho domova.

Vyberte si okna vybavená vložkou Super Spacer® a
můžete výrazně snížit náklady na energii používanou k
vytápění domova.

Okna vyměníte pouze jednou a zabudováním oken s
energeticky úsporným systémem Super Spacer® můžete
snížit účty za topení o více než 20 % - a výrazně snížit svůj
příspěvek ke znečištění karbonem na mnoho dalších let.

> fakta o úspoře energie
Použitím oken s energeticky úsporným systémem

Super Spacer® může vaše domácnost ušetřit okolo tří

čtvrtin tun oxidu uhličitého – zhruba stejné množství

jako kdybyste neřídili své auto po dobu tří měsíců!

K největší ztrátě tepla dochází na okrajích
skla. Super Spacer® brání ztrátě tepla a
udržuje teplo vašeho domova.

Sluneční energie
prochází sklem a

dodává teplo uvnitř.

Výrazně zlepšuje tepelnou účinnost nových oken

jak systém super spacer® šetří energii

vychutnejte si pohodu a klid...

Chcete se uvolnit? Je to snadné – pokud jste
si vybrali okna se systémem Super Spacer®.
Je prokázáno, že snižují přenos hluku až o 2
decibely.

spokojený, zdravý domov

Všichni si přejeme, aby náš domov byl co
nejbezpečnější. A to taky znamená udržet
alergeny pod kontrolou. Plíseň způsobená
kondenzací u klasických oken může zhoršit

respirační stavy, jako je astma.
Super Spacer® snižuje kondenzaci

až o 70 %, čímž ve skutečnosti
eliminuje růst plísní a bakterií,
k němuž může kondenzace
vést.


