interiér dizajn

Drevohliníkové okná
kupujete len raz
Pri oknách sa do kvality určite oplatí investovať. Najnovším trendom a špičkou v oblasti okien sú v súčasnosti drevohliníkové okná.

va a minimálne nároky na údržbu. Hliníkové obloženie niekoľkonásobne predlžuje
životnosť dreveného okna.

K

ombinovanie prírodného materiálu
s kovom môže vyzerať na prvý pohľad dosť zvláštne, má však svoje
opodstatnenie. Kombinácia drevených
okien s hliníkovým opláštením spája najlepšie vlastnosti dvoch materiálov. Vďaka tomu vzniká produkt vysokej kvality,
funkčnosti a životnosti.
Prečo kombinovať drevo
s hliníkom?
Každý z materiálov je využitý tam, kde sa
najviac hodí. Drevohliníkové okná predstavujú spojenie hliníku z exteriérovej
strany a dreva z interiérovej strany okna.
Drevo – najobľúbenejší prírodný materiál,
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z ktorého je nosná rámová konštrukcia,
zaisťuje tvarovú stálosť, má svoju prirodzenú štruktúru, pôsobí útulne a teplo.
Hliníkové opláštenie z vonkajšej strany
zvyšuje odolnosť okien aj v náročných
klimatických podmienkach, zaisťuje bezúdržbovosť, zvyšuje životnosť.
Výhody
Slabou stránkou drevených okien je odolnosť voči vonkajším poveternostným
podmienkam. V prípade, že okno nemá
potrebnú údržbu, znehodnocujú jeho povrchovú úpravu. Použitím hliníkového
opláštenia na vonkajšej strane okna sa
tento nedostatok takmer odstráni. Preto

je spojenie týchto materiálov ideálnym
riešením. Konštrukčné riešenie – stabilné
a zároveň pohyblivé spojenie hliníkového
plášťa s drevom si ľahko poradí s kolísaním teplôt a rozdielnou rozťažnosťou materiálov. Spojenia hliníka a dreva umožňuje plynulé odvetrávanie priestoru medzi
obložením a drevom, nevznikajú v ňom
podmienky pre tvorbu plesní. Opláštenie
sa dá aplikovať prakticky na všetky tvarové
typy okien aj na rôzne spôsoby otvárania
okien. Nenarušuje celistvosť dreveného
okna, ani jeho tepelno a zvukovo-izolačné
vlastnosti. Okná spĺňajú tiež požiadavky
pre nizkoenergetické stavby. Vhodnou voľbou farebného odtieňa drevo-hliníkových
okien možno dotvoriť fasádu domu a dosiahnuť estetický vzhľad stavby.

Drevo v interiéri
Drevo je určite príjemnejší materiál, ako
hliník. Pôsobí teplo, zútulňuje, upokojuje.
Jeho najväčšou výhodou je prírodný pôvod. Preto zo strany interiéru ostáva priznaná štruktúra dreva. Vynikne jeho prirodzená krása. Je veľa možností vybrať si
drevinu presne podľa vašich požiadaviek.
Takú, ktorá sa hodí k vášmu interiéru –
smrek, borovica, meranti, durian, dub...
Pokiaľ sa rozhodnete pre drevohliníkové
okná na vašom dome, vydržia vám na celý
život. Takéto okná ponúkajú maximálnu
kvalitu. Firma Unigroup ponúka množstvo tvarových a rozmerových variant
okenných profilov, ako aj drevohliníkové
dvere a zimné záhrady. Kvalitné zvárané
profily zabezpečujú dokonalú ochranu dre-
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