Dřevohliníková okna
Dnes je tomu již více než deset let, co se v Česku začala vyrábět dřevo-hliníková okna. Tímto jsme se zařadili
mezi vyspělé evropské země, ve kterých se tento typ oken běžně používá. Jejich obliba u nás rok od roku roste,
protože poskytují výrobcům a hlavně uživatelům několik podstatných výhod:









ochrana oken proti povětrnostním vlivům
široký výběr tvarů hliníkových profilů dle charakteru stavby
kromě svařování hliníkových profilů v rozích existuje možnost mechanického spojení
možnost výroby atypických oken včetně obloukových oken (ohýbání hliníku za studena)
velký výběr barevných možností - nabízíme veškeré barevné odstíny RAL, imitace dřeva i jiné speciální
barevné stupnice, kvalita povrchové úpravy je garantována švýcarskou normou Qualicoat, Qualanod a
Qualideco
jednoduchá montáž hliníkových profilů na dřevo (to tvoří konstrukční prvek) pomocí plastových příchytek
zlepšení tepelně-izolačních vlastností oken a jejich možné použití pro pasivní a nízkoenergetické
domy
na jeden typ profilování dřeva lze použít více variant hliníkových systémů a tím nabídnout uživateli oken
širokou škálu estetického řešení oken

Základní rozdělení systémů je následující:

Dřevohliníková okna
Toto řešení lze použít pouze pro nově vyráběná okna a vyžaduje jiný
typ fréz než na eurookna (hliníkové systémy Gemini Classic, Soft Line,
Linear, Integral atd.) Nejrozšířenějším z těchto systémů je GEMINI
CLASSIC. Je to systém s moderním designem a s ostrými
hranami. Při jeho užití lze vybírat z velmi široké nabídky hliníkových
profilů dle požadavků uživatele oken. Existuje více možností pro
1-KO, 2-KO, balkónové dveře, posuvné, skládací i vchodové dveře,
různé složité sestavy začleněné do fasád, popřípadě zimních zahrad.

Dodatečné opláštění eurooken
Hliníkové opláštění eurooken lze použít pro nová i dříve vyrobená a
již zabudovaná eurookna okna. Není nutné kupovat jiné frézy na
dřevevěné hranoly. Tento systém však nenabízí takové možnosti jako
systém dřevohliníkových oken. Je určen především pro jednoduché
samostatně jtojící 1-KO, 2-KO, balkónové dveře a fixy. Veškeré
sestavy oken se řeší jako jednotlivá okna spojená pomocí
propojovacích profilů k tomu určených .
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Classic
nejpopulárnější ze systémů Gemini.
Je charakteristický tradičním designem s
hliníkovými profily hranatých tvarů. Nachází
široké uplatnění ve všech typech staveb.

Thermo Classic
modifikace známého systému Gemini Classic.
Použití účinného izolačního materiálu v
komorách, výrazně zlepšuje tepelné parametry.
Tento typ se používá pro pasivní domy.

Soft Line
používá hliníkové profily zaoblených tvarů. Tato
verze představuje stylový a příjemný design.

Linear
atraktivní design, kde rám a křídlo jsou v jedné
rovině. Tento systém najde uplatnění zejména
ve fasádách moderních objektů a v zimních
zahradách.

Quadrat
rovné a ostré linie odpovídají moderním
trendům dřevohliníkových systémů. Vhodné pro
všechny moderní objekty.

Quadrat FB
moderní design rovných ostrých linií, kde rám a
křídlo jsou v jedné rovině. Tento systém
umožňuje použití širších skel. Vhodné pro
moderní objekty podobně jako systémy Quadrat
a Linear.

Integral
systém, kde je integrované křídlo
kompletně zakryto rámovým hliníkovým
profilem. Vhodné pro průmyslové a moderní
objekty.

Structural
toto inovativní řešení lze použít s
většinou systémů Gemini. Na sklo je přilepen
skrytý křídlový hliník. Tento systém se
vyznačuje individuálním designem - fascinující
kombinace skla, hliníku a dřeva.

Retro
je určen zejména pro historické a historicky
stylizované objekty. Rustikální tvar profilů dodá
Vašim oknům jedinečný charakter.

Reno Line
systém pro dodatečné opláštění klasických
eurooken. Zvyšuje odolnost proti povětrnostním
vlivům (slunce, déšť) z vnější strany. Za určitých
podmínek je možné použíti na již zabudovaná
eurookna.

Vella
fasádní systém, který spojuje výhody odolných
hliníkových profilů z vnější strany a příjemného
dřeva z interiéru. Nosná konstrukce je tvořena
dřevěnými hranoly obdélníkového průřezu o
šířce 50, 60 nebo 80mm. Systém nabízí
excelentní ochranu dřevěných hranolů, vysokou
funkčnost a dlouhotrvající kvalitu.

Hliníkové panely na vchodové dveře
jsou vysoce estetické a trvanlivé. Množství,
umístění a tvar výřezů vyrobíme dle požadavků
zákazníka.
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Tepelně izolační vlastnosti dřevohliníkových oken
Systémy Classic
Zde uvádíme výsledky námi naměřených hodnot pro základní systém Classic (5000/S)

68mm

Classic
(5000/S)

SOFT LINE

Reno Line
6000 SOFT

Použité sklo

Izolační dvojsklo
U = 1,1 W/(m2K)

Izolační dvojsklo
U = 1,1 W/(m2K)

Izolační dvojsklo
U = 1,1 W/(m2K)

Součinitel prostupu tepla
Uw [W/(m2K)]

1,3

1,3

1,3

78mm

Classic
(5000/S)

Classic
(5000/S)

Classic
(5000/S)

Použité sklo

Izolační trojsklo
U = 0,6 W/(m2K)

Izolační trojsklo
U = 0,7 W/(m2K)

Izolační dvojsklo
U = 1,1 W/(m2K)

Součinitel prostupu tepla
Uw [W/(m2K)]

0,85

0,93

1,19

Systémy certifikované pro pasivní a nízko energetické domy:
Systém Gemini ThermoClassic
Profilově se jedná se o systém totožný se známým systémem Classic. Jediným
rozdílem je nepatrně odlišná konstrukce profilů, díky které je možné do komor
hliníkových profilů vloženy izolační profily. U této varianty se nezvětší tloušťka okna
jako je tomu u další varianty - systému Clima. Jedná se o ekonomickou variantu.
Gemini ThermoClassic
(meranti tloušťka 68mm)

Gemini ThermoClassic
(meranti tloušťka 88mm)

Použité sklo

Izolační trojsklo
U = 0,5 W/(m2K)

Izolační trojsklo
U = 0,5 W/(m2K)

Součinitel prostupu tepla
Uw [W/(m2K)]

0,78

0,74

Systém Clima
Izolační profil (plastový profil vyplněný PUR pěnou) se upevní vruty k dřevěnému
profilu a hliníkový profil se upevní plastovými příchytkami k izolačnímu profilu.
Systém Passiv-Fenster je totožný jako systém Clima. Rozdíl je pouze v tom, že po
celé šířce spodní strany dřevěného rámu je vyfrézována drážka 30x30 mm, do
které je vložen profil z extrudovaného polystyrénu (XPS).
Passiv-Fenster

Clima

Použité sklo

Izolační trojsklo
U = 0,5 W/(m2K)

Izolační trojsklo
U = 0,5 W/(m2K)

Součinitel prostupu tepla
Uw [W/(m2K)]

0,72

0,74

Z výše uvedených tabulek a grafů vyplývá, že vybrané systémy s vhodnou kombinací tloušťky dřeva a typu skla
splňují požadavky kladené na okna pro pasivní domy. U těchto domů musí být součinitel prostupu tepla U menší
2
2
nebo roven 0,80 W/(m K) u nezabudovaných oken a menší nebo roven 0,85 W/(m K) u zabudovaných oken.
2
V některých případech, například při použití izolačních trojskel s U=0,5 W/(m K), je součinitel prostupu tepla
2
celého okna ještě nižší. Například nejnižší zatím námi naměřená hodnota U celého okna byla 0,55 W/(m K)
2
při použití dřevěného hranolu tloušťky 78 mm a izolačního trojskla s U=0,4 W/(m K).
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Spojení rohů
Spojení rohů může být provedeno
těmito způsoby:

Svařované spoje jsou proveditelné pouze
u práškově lakovaných povrchů.
Nařezané profily jsou v rozích svařeny
a vybroušeny. Místo spojů není po konečné
úpravě patrné.
Lisované spoje mohou být aplikovány
u všech typů povrchových úprav (práškově
lakované, eloxované, imitace dřeva a
speciální barvy). Do drážek povrchově
upravených profilů jsou vloženy hliníkové
propojovací rohy a za pomocí hydraulického
lisu jsou spojeny.

Montáž hliníkových rámů na dřevěnou část okna

Montáž hliníkových rámů na dřevěnou část okna provádíme pomocí montážních klipsů.
Klipsy jsou otočné nebo otočně-narážecí. Jsou dostupné v několika velikostech dle výšky základny 2-6mm.
Umístěny na dřevo jsou pomocí montážních šablon nebo jiných přípravků. K montáži používáme
nerezové vruty 3,5 x 35mm.
Při montáži rukou přitlačíme na hliníkový rám a otočíme montážním klipsem o 90° (v případě otočných
klipsů není zapotřebí montážního klíče, v případě otočně-narážecích klipsů použijeme buďto montážní klíč na
otočení klipsu nebo pouze profil na klips narazíme přitlačením ruky (úderem pěstí, gumovou paličkou). Při
narážení dáváme pozor na poškození hliníku.
Pokud potřebujeme hliníkový rám demontovat, otočíme montážním klipsem o 90°pomocí klíče.
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Těsnění

Dostupné jsou tyto druhy zasklívacího těsnění:




vnitřní těsnění pro suché sklení (2-6mm)
vnější těsnění pro suché sklení (4-5mm)
vnější těsnění pro mokré sklení (4mm)

Vnější těsnění pro suché sklení může být
volitelně nainstalováno do křídel od výrobce.
Spoje těsnění jsou umístěny uprostřed horního
vodorovného profilu. Těsnění by mělo být
instalováno s délkovou rezervou 1%.
Rámové těsnění je dodáno jako celý rámeček,
v rozích je svařeno. Těsnění může být do drážky
ve dřevěné části nasazeno před instalací
hliníkových rámů. Pokud bude rámové těsnění
dodáváno v metráži, doporučujeme použití
těsnících rohů.

Spojení spoupků, poutců, příček a ohýbání profilů

Do rámů mohou být instalovány sloupky, poutce, příčky.
Konce těchto profilů jsou v případě systému Classic a Softline
seříznuty pod úhlem 20°.
V systému Linear jsou seříznuty pod úhlem 90°.
Tyto profily jsou následně nainstalovány do
hliníkového rámu pomocí propojek
A9501 a imbusového klíče.

do

Atypická okna, ohýbání profilů
Systém Gemini umožňuje vyrobit hliníkovou část pro
dřevo-hliníková okna v různých tvarech (oblouková,
kulatá, trojúhelníková, atd.)
Ohýbání profilů je však omezeno jejich konstrukcí a rozměrem.
Zde uvádíme minimální rádiusy pro jednotlivé profily:
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Povrchová úprava – možnosti

Hliníkové opláštění nabízíme v následujících povrchových úpravách:
 RAL (vybrané barvy jsou Standard, všechny ostatní jsou dostupné)
 Elox (stříbrná – přírodní, tmavý bronz, černá – palisandr)
 Color Colection (speciální řada práškových barev s imitací dřeva, pískovou či kladívkovou strukturou)
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Maximální rozměry hliníkových rámů
Maximální rozměr hliníkových rámů dodaných v jednom kusu je 4600 x 2300mm. Tento rozměr je dán
rozměry ložné plochy nákladního automobilu. Pokud je rozměr rámu větší než výše uvedený, budou vám
rámy dodány ve volně ložených na míru nařezaných profilech spolu s potřebným spojovacím materiálem.

Hliníkové profily a jejich povrchová úprava
Výhodné kombinace fyzikálních (např. tepelná vodivost), mechanických, chemických (např. odolnost vůči
korozi) a technologických vlastností (dobrá schopnost k tváření za studena i za tepla) umožňují použití
hliníkových materiálů téměř ve všech oblastech lidské činnosti.
Povrchové úpravy hliníkových materiálů a hliníkových profilů jako jsou ELOX (anodická oxidace) a
práškové lakování mají za úkol dát hliníku podobu, která bude zákazníkům vyhovovat dle prostředí a
způsobu, jakým budou dané hliníkové profily použity.
Druhým a neméně důležitým důvodem je ochrana samotného povrchu hliníkových profilů a materiálů před
působením povětrnostních vlivů, počasím a před různými chemicko-technologickými reakcemi hliníku.
Typy povrchových úprav
Eloxování neboli eloxace je druh povrchové úpravy hliníku. Spočívá ve vytvoření ochranné vrstvy oxidu
hliníku na upravovaném povrchu. Tato vrstva již dále neoxiduje, a tím před oxidací chrání i samotný hliník.
V podstatě se jedná o stejný proces jako rezavění železa, s tím rozdílem, že po vytvoření tenké vrstvy již
koroze dál nepokračuje a materiál je chráněn proti povětrnostním vlivům. Kromě této ochranné funkce má
eloxace také svůj význam estetický, neboť umožňuje podstatné zvýraznění povrchu eloxovaného předmětu
včetně jeho případného zabarvení (imitace pozlacení, postříbření, bronzů apod.). Eloxování našich výrobků
se řídí normou Qualanod.
Práškové lakování patří mezi oblíbené povrchové úpravy hliníku a probíhá následujícím způsobem. Prášek
se nanáší na upravený podklad, který je zbavený všech chemických a mechanických nečistot. Pomocí
elektrostatického nebo elektrokinetického náboje prášek ulpívá na výrobku. Poté je přemístěn do
vypalovací pece, kde při teplotě cca 180°C dochází k roztavení práškové barvy a změně její struktury.
Stejně jako u eloxování, se práškové lakování našich výrobků řídí dle norem, v tomto případě nornou
Qualicoat.
Normy Qualicoat a Qualanod zaručují stálost povrchové úpravy po dobu 5 let. Z praxe je však potvrzeno,
že tato doba je běžně 10 let. Stálost povrchu je závislá jak na klimatických podmínkách, tak i na jeho
údržbě. Údržba sice není nezbytně nutná, povrchové úpravě však prospěje.

Jak správně pečovat o hliníkové profily s povrchovou úpravou?
Pro běžnou údržbu stačí použít navlhčenou bavlněnou tkaninu.
Pokud potřebujeme odstranit mastné nečistoty, můžeme přidat běžný saponát v malém množství (neutrální
nebo mírně zásadité detergenty).
Teplota použité směsi by neměla přesáhnout teplotu 25°C.
Použité prostředky nesmí být agresivní, aby nedošlo k narušení povrchu.
Nepoužívejte silně kyselých nebo silně zásadité čisticí prostředky a povrchově aktivní látky, které mohou
reagovat s povrchem.
V žádném případě nepoužívejte abrazivní písky či pasty, případně horkou páru.
Po každém omytí musí být povrch ihned opláchnut čistou vodou.
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