
více na  http://www.izolacniskla.cz/presklivani.php

Výměnou skla => snížení tepelné ztráty o 2,2 W/

m2K, to je 0,7 Gj na jedno okno velikosti 1 m2 

přepočteno na koruny úspora 210 Kč/m2

Takže při počtu oken s plochou 20m2 můžu ročně 

za svůj dům uspořit až   4 200,-Kč
Tak ušetřím jednu až dvě zálohové platby  

za topení a získám tepelnou pohodu.   

A to se vyplatí, zvláště pokud ceny energií  

dále porostou.

VYMĚŇTE NEVYHOVUJÍCÍ 
OKENNÍ SKLA ZBAVTE SE PROBLÉMU

  S ROSENÍM OKEN

ZELENÁ LINKA  800 101 164

ZATEPLENÍ OKEN PŘESKLENÍM  
kvalitním izolačním sklem INTERM®TF s meziskelní tepelnou fólií HEAT MIRROR:
  jednoduché a rychlé, bez bourání a prachu
  ze všech způsobů zateplení s nejrychlejší návratností vložených prostředků
  výměnu skel je možné provést na všech typech oken (včetně kastlových a zdvojených)
  výměnu skel je možné provádět i v zimním období
  realizace bez stavebního povolení
  lze použít i speciální skla (bezpečnostní, dekorativní, protisluneční)
  k dispozici jsou také meziskelní žaluzie v nízkoenergetickém standardu
  osobní konzultace ZDARMA.
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Popis funkce a hodnocení přesklení  
shlédněte v záznamu z pořadu  

„Rady ptáka Loskutáka“ na adrese:



Víte, kolik tepla Vám utíká zbytečně okny? V  tabulce si najděte orientační izolační schopnosti vašich oken a  srovnejte je  
s parametry většiny zdí (Uzdi=0,2-0,3 Wm2/K). Rozdíl je zjevný.

Výměnou nevyhovujících skel uspoříte nejvíce a nemusíte měnit okna. Podle typu zdícího materiálu můžete uspořit pou-
hým přesklením až 20% tepla, což je srovnatelné s výměnou za nová okna.

Vyberte si pro Vás nejlepší variantu a ušetříte za topení.

typ objektu úspora novými okny úspora přesklením
Zdivo z plných cihel 10 % 8 %
Zdivo z tepelně-izolačních tvárnic bez zateplení 15 % 12 %
Zdivo z tepelně-izolačních tvárnic se zateplením 23 % 20 %

typ skla TV 
 (%)

g 
(%)

šířka zasklení 
(mm)

Ug = (W/m2K) cena za m2
výpočtově měřením

INTERM TF sporostandard 0,8 69 48 25 x 0,8 od 1 996,-
INTERM TF sporostandard 0,7 69 48 25 0,7 x od 2 288,-
INTERM TF sporostandard 0,6 69 48 25 x 0,6 od 2 436,-

HEAT
MIRROR

HEAT
MIRROR

HEAT
MIRROR

úspora
až 20%

tepla
výměnou skel

zelená linka 

800 101 164

HEAT
MIRROR

zelená linka 
800 101 164

Nevypouštíte teplo okny? Zbytečně!

 Hlavním viníkem jsou „špatná“ skla 

Kvalitní skla pro výměnu jsou dnes dostupná pro všechny

rok montáže převážná hodnota skel Ug rok montáže převážná hodnota skel Ug

do roku 1995 2,8 - 3,2 2004 - 2005 1,2 - 1,5
1996 - 1999 1,7 - 2,8 2006 - 2008 1,1 - 1,4
2000 - 2003 1,3 - 2,8 2009 - 2010 1,0 - 1,1

ROZHODNĚTE SE PRÁVĚ TEĎ PRO NEJVÝHODNĚJŠÍ ZATEPLENÍ  BYTŮ A DOMŮ

Okna s vyměněnými skly izolují lépe než nová standardně dodávaná okna s běžným zasklením U=1,1. Vyberte si typ rámu  
vašich oken a zjistěte, jak výrazně lze okna přesklením zateplit.

Přesklená okna izolují lépe

Uf 
rámu

Uw stávajícího okna s dvojsklem: Uw přeskleného okna se sklem  
s meziskelní fólií U=0,6U=1,1 U=1,4 U=2,8

plastové okno 3-komorové 1,7 1,4 1,6 2,8 1,0
plastové okno 5-komorové 1,3 1,3 1,6 2,7 0,9
plastové okno 7-komorové 1,1 1,3 1,5 - 0,8
dřevěné okno 68 1,6 1,4 1,6 2,8 0,9
dřevěné okno 78 1,4 1,3 1,6 2,7 0,9
dřevohliníkové okno 1,4 1,3 1,6 2,7 0,9
hliníkové okno 1,8 1,5 1,7 2,9 1,0

Orientační tabulka s výslednými hodnotami Uw před a po přesklení

Přesklení je výhodnou investicí
Znáte výhodnější a  bezpečnější formu investice? (porovnejte vklad, stavební spoření...) Která investice Vám současně  
přinese vysoký výnos, tepelnou pohodu a zvýšený uživatelský komfort? Buďte chytří fasádu zatepluje každý... 

Srovnání ekonomické návratnosti jednotlivých forem zateplení

Ná
vr

at
no

st
 v 

le
te

ch 40
35
30
25
20
15
10

5
0

zateplení 
střechy

zateplení 
podlahy

zateplení 
obvodového 

pláště výměna 
oken

výměna 
skel

instalace nuce-
ného větrání  
- rekuperace

nejrychlejší
návratnost

Realizace přesklení
V případě Vašeho zájmu o přesklení Vám rádi poskytneme kontakty na firmy provádějící tuto činnost ve vašem regionu.

refenční realizace na http://www.izolacniskla.cz/presklivani.php
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