VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

Montáž PVC výplní v souladu s ČSN 730540-2
Firma SVĚT OKEN s.r.o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jedině tento
způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov.
Nabízíme nejnovější technický standard v systému SOUDAL SWS.

SOUDAL SWS zajišťuje:
1. ochranu izolantu (PU pěny) proti působení vlhkosti z interiéru;
2. ochranu spáry vůči pronikání vody při náporovém dešti;
3. vzduchotěsnost připojovací spáry;
4. zvýšenou odolnost vůči vlivu dilatací výplně a otvoru;
5. dlouhodobě stabilní tepelně izolační vlastnosti osazované spáry;
6. zlepšení zvukově izolačních vlastností otvorové výplně;
7. možnost odvodu vodních par z izolantu do exteriéru;
8. ochranu proti tvorbě plísní kolem rámu v interiéru;
9. zvýšení životnosti otvorové výplně jako celku.
Nezbytnou podmínkou této montáže je úprava stavebního otvoru, a to tak, aby bylo možno okenní
fólie správně namontovat. V praxi to znamená zejména u rekonstrukcí, kde při demontáži nelze
garantovat optimální velikost a rovnost stavebního otvoru, zvýšení nákladů na zednické úpravy
stavebních otvorů a prodloužení délky trvání montáže. Tyto náklady nelze objektivně dopředu určit.
Mohou se pohybovat v rozmezí 0-320 Kč/bm (bez DPH) a délka trvání výměny oken se dle rozsahu
stavebních úprav může prodloužit až o dva dny.

Extrémní příklady montáže oken v souladu normou ČSN 730540-2: ČSN 74 6077
a) Novostavba bez zednického zapravení v rozsahu 70bm:
Montáž 200 Kč , + SWS příplatek 120 Kč. Celková cena montáže 320 Kč /bm.
Doba montáže cca 6 hod.
b) Výměna (rekonstrukce) kastlových oken vč. zednického zapravení:
Demontáž 40 Kč, úprava stavebního otvoru 250 Kč, SWS 120 Kč, montáž 200 Kč,
zednické zapravení vnitřní 250 Kč. Celková cena montáže 860 Kč /bm.
Doba montáže cca 4-5 dnů.

38
telefon

800 100 039
www.svet-oken.cz

Jsme Vám blízko.
38 poboček po celé ČR

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTU ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001 A JAKO JEDINÝ VÝROBCE VÁM SMLUVNĚ GARANTUJEME ČESKOU VÝROBU.

