„Сега сме

майстори

в пестенето на
енергия”

С профилите VЕКА стандартът
„пасивна къща” е лесно постижим
• Превъзходна топлоизолация от VЕКА: системният вариант Softline 82plus
e идеално решение в стандарта „пасивна къща”
• Сертифициран от Института по строителна техника IfTв Розенхайм
по норма WA -15/2
• Оптимирана геометрия на профилите с термоизолирани стоманени армировки
• Коефициентът на рамката Uf= 0,95 W/(m2K) позволява производството
на прозорци по стандарта „пасивна къща” с необходимия коефициент
Uw,= 0,80W/(m2K) и дори до Uw = 0,67W/(m2K)
• Чувство за комфорт и липса на течение благодарение на изравнената
температура покрай дограмата
• Висока енергийна ефективност за по-малки сметки и ниски емисии на СО2

топлина
остава в дома

Ценната

Пасивната къща позволява през зимата, както и през
лятото поддържането на комфортна вътрешна
температура без използването на конвенционално
отопление. С максимално годишно потребление на
енергия за отопление от 15 kWh/(m2a) се постига
икономия от 90% за отопление: преизчислено в течно
гориво това прави годишен разход под 1,5 l/m2, което
е следствие от предотвратяване на загубата на енергия
и оптималното преобразуване на енергия ( напр.
слънчева енергия).

Така многообразна е
Посредством ефективна топлоизолация пасивната
къща задържа топлината у дома и намалява загубата й
навън. Основна роля за това играят прозорците, които
с високото си ниво на изолация се вписват идеално
в сградата.

Softline 82plus е модификация на високоефективната
система Softline 82, отговаряща на изискванията за
стандарт „пасивна къща”, изпитана и сертифицирана
от независимия Институт за прозоречна техника IfT
в Розенхайм. С подходящото остъкляване прозорците
от системата Softline 82plus покриват изисквания
показател за топлоизолация Uw,= 0,80W/(m2K).

Благодарение на тази добра топлозащита температурата
на въздуха от вътрешната страна на прозорците в зимни
условия не пада под 17 °С. Това подсигурява комфортно
усещане, тъй като равномерната температура на въздуха
не позволява появата на неприятни течения от студен
въздух. В същото време през лятото горещината остава
навън, така че целогодишно в дома се поддържа
равномерна и приятна атмосфера.

Softline 82plus

Системата гарантира перфектни стойности на
топлоизолация, здравина и дълготрайност.
Поддръжката е лесна, прозорците се отварят
и затварят без усилие и остават красиви през
десетилетията експлоатация.

Елегантната оптика на системата Softline 82 е запазена
и при стандарта „пасивна къща”: леко заоблените
контури на Softline 82plus се вписват хармонично
във всеки стил, а видимата им част е елегантно широка.
Цветовото многообразие включва над 50 декора за
индивидуален изглед и творчество в дизайна.

