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Kołnierze
do zastosowaŃ
sPeCJaLnYCH
Kołnierz uszczelniający EHV-AT
Thermo umożliwia docieplenie okien
dachowych powyżej poziomu łat.
Posiada przyklejony od wewnątrz
elastyczny materiał dociepleniowy,
który szczelnie przylega do ościeżnicy
okna dzięki czemu po zamontowaniu
tworzy termoizolacyjną ramę. Izoluje
termicznie okno i znacznie poprawia
współczynnik przenikania ciepła,

Kołnierz EHV-AT Thermo

nawet do 15%, w zależności od typu
okna. Ogranicza ryzyko powstawania
ewentualnych mostków termicznych i
strat ciepła. EHV-AT Thermo jest uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym i
może być zastosowany do wszystkich
pokryć dachowych o wysokości profilu
do 90 mm.
Kołnierz E_A pozwala na szczelne
połączenie okna z pokryciem dachowym w dachach o małym nachyleniu
- już od 10°. W standardzie wyposażony jest w nateriał termoizolacyjny
grubości 5cm montowany po obwodzie
kołnierza. Zakres montażu dla tego
kołnierza (do 75°) pozwala na znaczne
poprawienie walorów użytkowych
okien montowanych w dachach
o małym kącie nachylenia np. 30°,
gdzie nierzadko obsługa okien jest

utrudniona. Rozwiązanie to pozwala
na uzyskanie swobodnego dostępu
do okna. Za pomocą tego kołnierza
uzyskujemy efekt przestrzeni (zwłaszcza
przy dużych rozmiarach) i maksymalne
wykorzystanie powierzchni użytkowej
poddasza przy zachowaniu odpowiedniej termoizolacyjności.

ROZWIĄZANIA
do daCHÓw PłasKiCH
Do tej pory dachy płaskie nie były
popularne ze względu na możliwość
wystąpienia nieszczelności takiego dachu i kłopoty z odprowadzaniem wody
deszczowej.
Wraz z postępem technologii powstały
nowe materiały do krycia tego rodzaju
dachów. Stosowanie nowoczesnych
pap termozgrzewalnych zlikwidowało problem nieszczelności płaskich
dachów. Do odprowadzania wody
nawet z dużych połaci płaskich dachów
używa się nowatorskich systemów
umieszczonych wewnątrz budynku.
Jako nowa koncepcja, budynki z płaskimi dachami stają coraz powszechniejsze w naszej strefie klimatycznej. Na
dachu architekci projektują tarasy lub
nawet ogrody. Powstaje jednak pytanie
jak oświetlić naturalnym światłem wnętrza pod płaskim dachem, w których
nie ma możliwości zamontowania
okien pionowych. Firma FAKRO posiada
produkty specjalne przeznaczone do
tego typu dachów.
System Płaskich Dachów EFW to doskonałe rozwiązanie dla doświetlenia
naturalnym światłem budynków z płaskim dachem. Umożliwia montaż okien
obrotowych i uchylno-obrotowych.
Zakres montażu w dachach o nachy-

leniu od 0°-15°. System ten podnosi kąt
montażu okna o 15° w stosunku do
połaci dachowej. System EFW składa się
z termoizolacyjnej obudowy i kołnierza
aluminiowego łączącego okno z obudową. Wysoka termoizolacyjność zestawu wynika z zastosowania materiałów
izolacyjnych o grubości 5 cm. Wartość
współczynnika U (określonego metodą
obliczeniową) dla podstawy wynosi
U= 0,6 W/m²K.
Możliwość montażu w grupach poziomych przy zachowaniu odstępu min.
30 cm.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie
w dachach płaskich świetlików rurowych SRT (ze sztywną rurą światłonośną) lub SLT (z giętka rurą światłonośną).
Dostarczają one do wnętrza budynku
naturalne światło rozjaśniając wnętrze.
W celu zamontowania świetlika rurowego w takim dachu należy zastosować specjalnym kołnierzem SLP wraz
z ocieplaną podstawę SFP. Podstawa

Świetlik rurowy
z kołnierzem do płaskich dachów

wykonana jest z blachy ocynkowanej
i wyłożona od środka gruba warstwą
styropianu. Zastosowanie styropianu
jako materiału docieplającego redukuje
straty ciepła. Podstawa ma wysokość 40cm, co jest istotne w okresach
zimowych gdy na dachu zalega dużo
śniegu. Świetliki są dobrze widoczne i
nikt przypadkowo nie stanie na jego
kopule. Kołnierz SLP jest nakładany
na podstawę i mocowany za pomocą
wkrętów farmerskich. Świetlik dostarcza
dużą ilość światła, jest wodoszczelny i
nie powoduje strat ciepła.

Kołnierz EFW
infolinia 0800 100 052, www.fakro.pl
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Kołnierze dodatKowe
W ofercie znajdują się również kołnierze
do połączenia z pokryciami łuskowymi i
blachą płaską.

