ALUMINIOWE SYSTEMY
OKIENNO-DRZWIOWE

Olympia HI

Super ciepy system aluminiowy dla budownictwa pasywnego
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WLASCIWOSCI SYSTEMOWE

Q Olympia HI jest systemem do produkcji drzwi, okien i witryn, skadajǌcym siǗ z profili trzykomorowych, wykonanym z wysokiej jakoǴci aluminium,
stabilnym charakteryzujǌcym siǗ najwyȈszǌ izolacjǌ cieplnǌ, przeznaczonym do budownictwa pasywnego.

Q Ideǌ, która przyǴwiecaa konstruktorom systemu Olympia HI byo stworzenie systemu, który wpasowaby siǗ idealnie w koncepcje Europejskiego
Projektu „zero energii”. Przepisy, które bǗdǌ wprowadzone w roku 2020 sǌ przez system Olympia w peni respektowane.

Q Stosujǌc sprawdzone w innych systemach Blyweert elementy izolujǌce z tworzywa ABS wraz z systemem pianek ocieplajǌcych uzyskuje siǗ w systemie
Olympia HI bardzo niskie wspóczynniki Uf, nawet 0,79 W/m2*K.

Q KaȈde zoȈenie zespou profili w systemie Olympia HI zostao starannie zaprojektowane tak, aby zapewniǎ konstrukcjom optymalnǌ wodoszczelnoǴǎ i
odpornoǴǎ na przepuszczanie powietrza, i co siǗ z tym wiǌȈe duȈǌ oszczǗdnoǴǎ energetycznǌ.
Efektywne ale proste zoȈenia profili pozwala producentom produkowaǎ i montowaǎ szybko i skutecznie.

Q Poprzez waǴciwe zaprojektowanie struktury profilu i jego wypenieǩ, osiǌgniǗto optymalnǌ szerokoǴǎ profilu wynoszǌca 82mm w stosunku do jego
waǴciwoǴci termicznej i stabilnoǴci konstrukcyjnej.

Q Architekci i inwestorzy realizujǌcy projekty w budownictwie pasywnym, mogǌ projektowac i realizowaǎ konstrukcje z duȈymi, efektownymi
przeszkleniami o budowie dwukomorowej. DziǗki temu moȈna optymalnie wykorzystaǎ ciepo soneczne i zmniejszyǎ znaczǌco koszty ogrzewania.

Q System Olympia HI jest zbudowany z materiaów prawie w 100% nadajǌcych siǗ do recyclingu. Profile Aluminiowe praktycznie bez nakadów moȈna
przetapiaǎ uzyskujǌc penowartoǴciowy produkt do dalszej obróbki. MoȈliwe do uzyskania powoki takie jak: lakierowanie proszkowe , anodowanie, sǌ
obojǗtne dla Ǵrodowiska zewnǗtrznego i atwe do konserwacji i czyszczenia.
Wszystko to sprawia, Ȉe mamy do czynienia z produktem bardzo ekologicznym i wysoko oszczǗdnym energetycznie.

Q

WaǴciwoǴci techniczne
SzerokoǴǎ profili

OǴcieȈnica 82 mm
Skrzydo 91 mm

OKUCIA

Eurorowek

Szklenie

Q

z uszczelkami do szklenia z EPDM

Q

z neutralnego silikonu

SzerokoǴǎ szklenia

13-60mm (Drzwi i witryny) 22-69 (okna)

WaǴciwoǴci termiczne

0,79<Uf<1,01 W/m2*K
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