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Innowacyjne rozwiązania do wielu zastosowań
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Jeden rynek, wiele możliwości

Wymagania zleceniodawcy to bez wątpienia podstawa do 
uzgodnienia warunków umowy dostawy. Maksymalne parametry 
w ocenie danego produktu to nie zawsze główne czynniki, 
które klient bierze pod uwagę podejmując decyzję zakupu. 
Nie umniejszając istoty spełnienia przez produkt minimum 
wymagań określonych w obowiązujących przepisach, chcemy 
zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach istotną rolę odgrywają 
inne czynniki, jak np. lepsza dostępność, mniejsze koszty itp.

Wymagania zleceniodawcy

 a      Strefa klimatyczna jest wyznacznikiem parametrów okien i 
drzwi zgodnych z wymogami prawnymi.

 b     Ocena siły wiatru w strefach montażu okien i drzwi jest równie 
istotna, zwłaszcza jeśli chodzi o szczelność w stosunku do 
naporu powietrza, wody i wiatru.

Typologia budynku

Wymagane przepisami parametry dźwiękoszczelności fasady 
lub elewacji są uzależnione od przyszłego sposobu użytkowania 
budynku. Nie trzeba tu wspominać, że stopień tłumienia hałasu 
jest w przypadku okien i drzwi podnoszono-przesuwnych 
niezmiernie ważny, tj. okien i drzwi ogólnie montowanych na 
frontowej linii zabudowy budynku. 

Należy tu również brać pod uwagę wysokość piętra, na którym 
mają być zamontowane takie okna i drzwi. Wymogi odnośnie 
szczelności w stosunku do siły wody i wiatru rosną proporcjonalnie 
do wysokości piętra.

Przed podjęciem decyzji, które drzwi i okna podnoszono-przesuwne umieścić w ofercie należy rozważyć szereg 
czynników. Do najważniejszych zaliczyliśmy:

Szkoła Szpital Biuro Dom

SIEDLISKO

DOZWOLONY
POZIOM
HAŁASU

Tam, gdzie montuje się okna i drzwi
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Czy powinniśmy się skupić na opracowaniu konkretnego rozwiązania systemu podnoszono-przesuwnego o doskonałych parametrach?
Na rynku, na którym dostawcy okien i drzwi muszą sprostać wymaganiom wielu różnych zleceniodawców, jakakolwiek próba wyjścia z pojedynczym 
rozwiązaniem, pomimo jego doskonałych parametrów i wyników testów, a które jednocześnie spełniałoby wymogi prawne i mogłoby konkurować 
z produktami innych firm, okazałaby się niezmiernie trudnym zadaniem.

Szereg rozwiązań drzwi i okien w systemie podnoszono - przesuwnym

Trzy wersje o coraz lepszych parametrach termoizolacyjnych (wszystkie oceniono na wersje powyżej standardu i 
wymogów prawnych).

Producenci nie muszą zrewolucjonizować 

metod konstrukcji, które jak dotąd z 

powodzeniem stosowali. Jednakże, zobowiązani 

są ściśle przestrzegać wskaźników podanych w 

specyfikacjach produkcji, montażu i instalacji. 

Specyfikacje te są efektem długotrwałego i 

pracochłonnego procesu badań i rozwoju.

3 rozwiązania do wielu zastosowań

Listwy profili skrzydeł i framug okiennych i 
drzwiowych produkuje się z zachowaniem 
jednego frezu – przy czym ten frez jest 
zawsze taki sam! W praktyce, oznacza to 
brak dodatkowych kosztów związanych z 
frezowaniem (co bezpośrednio przekłada się 
na oszczędności) .

Zawsze ten sam frez!Ta sama procedura konstrukcji

Basic

Intermediate
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Innymi słowy, doskonały 
sam w sobie
Nowy projekt Climatech to wynik dogłębnych badań i 
testów laboratoryjnych i terenowych, dzięki którym udało 
się osiągnąć takie standardy rozwiązań podnoszono - 
przesuwnych okien i drzwi, o których wcześniej można było 
tylko pomarzyć.
Wysokie oceny w rankingu parametrów termicznych.
Akcesoria do trzech typów (68, 78i 92 mm).

Woda = 8A
Powietrze = 4
Wiatr = 3(B)
Tłumienie akustyczne = 41dB
Wartości otrzymane przy zastosowaniu szkła 43dB. 41dB i 39dB.
Uwaga: Wymiary testowanych okien i drzwi 4000x2780 mm,grubość 68mm.

Przewodnictwo cieplne = 1,68 W/m2K
Uwaga: Ug 1.4 wymiary 2000x2180 mm, miękkie drewno, profil ramy 68x100 mm.

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim = 5
Uwaga: Wymiary testowanych okien i drzwi 1600x1500 mm.
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Jest instalowana jako akcesorium w wersjach Climatech, 
Intermediate i Basic, które znacznie chroni boki profili. Profil taki 
oznacza, iż na zewnątrz punktu bocznego można wytworzyć 
komorę dekompresyjną, która będzie stanowiła wstępną barierę 
chroniącą przed wodą, powietrzem i niskimi temperaturami bez 
konieczności stosowania specjalnego sprzętu do frezowania.

Komora dekompresyjna

Składa się z dwóch bardzo mocnych profili termoplastycznych o 
wyjątkowych właściwościach izolacyjnych, które dzięki szczotce i 
uszczelkom, stanowią niezwykle efektywną ochronę przed wodą, 
powietrzem, niskimi temperaturami i hałasem. Dzięki zainstalowanemu 
aluminiowemu elementowi antywłamaniowemu, punkt centralny 
wykazuje optymalne działanie antywłamaniowe i anty-wiatrowe.

Punkt centralny

Uszczelki umieszczone na obwodzie ruchomej ramy odgrywają 
niezwykle ważną rolę w ocenie skuteczności i funkcjonalności 
okien i drzwi. Uszczelka zewnętrzna, o specjalnym kształcie 
lamela, uszczelnia skrzydło wzdłuż linii progowej.

Uszczelka (termoizolacyjna)
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Jest umiejscowiona pomiędzy profilem centralnym a progiem. Jej 

wyjątkowy kształt zapewnia optymalny przepływ wody oraz idealne 

połączenie z profilem. Dodatkowo, w istotny sposób wspomaga 

izolację cieplną punktu centralnego.

Podkładka punktu centralnego

To innowacyjny system izolacyjny składający się z profilu 
biegnącego wzdłuż górnego brzegu ramy, opierającego się o 
listwę. Tak więc profil ten uszczelnia i skrzydło i ramę dzięki 
materiałowi, z którego został wykonany tj. komórkowej gumy 
piankowej.

Górny profil uszczelniający
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Nowy próg z materiału kompozytowego, wzmocnionego włóknem szklanym 
zapewnia optymalną odporność i wyjątkową izolację cieplną. Wykończenie 
optymalnie odporne na zadrapania.

Próg Climatech wzmocniony włóknem szklanym
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Działanie i ceny
Optymalne parametry termoizolacyjne okien i drzwi w systemie 

podnoszono-przesuwnym wyposażonych w progi aluminiowe 

z przekładką termoizolacyjną oraz skróconą górną prowadnicę 

i punkt centralny z elementem antywłamaniowym (dzięki 

prostym, a jednocześnie nowatorskim i niezmiernie ważnym 

akcesoriom) bezpośrednio przekładają się na optymalną klasę 

odporności okien i drzwi. Wziąwszy pod uwagę konkurencyjną 

cenę i wysoką pozycję w rankingach to idealne rozwiązanie 

dla budynków o dużej liczbie okien.

Woda = 6A
Powietrze = 4
Wiatr = 4(A)
Tłumienie akustyczne = 40dB
Wartości otrzymane przy zastosowaniu szkła 43dB. 41dB i 38dB.
Uwaga: Wymiary testowanych okien i drzwi 4000x2780 mm,grubość 68mm.

Przewodnictwo cieplne = 1,73 W/m2K
Uwaga: Ug 1.4 wymiary 2000x2180 mm, miękkie drewno, profil ramy 68x100 mm.

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim = 5
Uwaga: Wymiary testowanych okien i drzwi 1600x1500 mm.

Intermediate
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Uszczelki umieszczone na obwodzie ruchomej ramy odgrywają 
niezwykle ważną rolę w ocenie skuteczności i funkcjonalności 
okien i drzwi. Uszczelka zewnętrzna, o specjalnym kształcie lamela, 
uszczelnia ramę wzdłuż linii progowej.

Uszczelka (termoizolacyjna)

Ta tradycyjna podkładka pokryta warstwą gąbki, w połączeniu 
ze skróconą uniwersalną prowadnicą zapewnia optymalną 
ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych.

Punkt górny

Komora dekompresyjna jest instalowana w wersjach Climatech, 
Intermediate i Basic, które znacznie chroni boki profili. Profil taki 
oznacza, iż na zewnątrz punktu bocznego można wytworzyć 
komorę dekompresyjną, która będzie stanowiła wstępną barierę 
chroniącą przed wodą, powietrzem i niskimi temperaturami bez 
konieczności stosowania specjalnego sprzętu do frezowania.

Komora dekompresyjna
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Składa się z elementu anty-włamaniowego, który dzięki 
szczotkom i uszczelce w kształcie kolby zapewnia wystarczającą 
izolację i skuteczną ochronę przed jakąkolwiek próbą włamania.

Punkt centralny

Nowa, specjalna forma tej gumowej podkładki uszczelnia punkt 
centralny wzdłuż progu i stanowi skuteczną ochronę przed 
wnikaniem wody.

Podkładka punktu centralnego
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Zapewnia wystarczającą izolację cieplną i przepływ wody dzięki nachyleniu 
płaszczyzny, na której opierają się skrzydła przesuwne i te zamontowane na stałe.

Próg aluminiowy z przekładką termoizolacyjną
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Estetyczne i praktyczne
W przypadku tej wersji systemu podnoszono-przesuwnego drzwi i okien, 
która charakteryzuje się niskim osadzeniem progu, skróconą górną 
prowadnicą i punktem centralnym z listwą przyszybową gwarantujemy 
doskonałe parametry termoizolacyjne. Nawet najtańsze i najbardziej 
tradycyjne systemy podnoszono-przesuwne drzwi i okien zapewniają takie 
parametry działania, które sprawiają, że okna te i drzwi mają szereg 
różnych zastosowań. Rozwiązanie to jest wskazane w sytuacji kiedy należy 
zoptymalizować dostępność okien i drzwi lub jeśli zleceniodawca ze 
względów estetycznych wymaga niskiego osadzenia szyny.

Basic

Woda = 4A
Powietrze = 4
Wiatr = 2(C)
Tłumienie akustyczne = 41dB
Wartości otrzymane przy zastosowaniu szkła 43dB. 41dB i 39dB.
Uwaga: Wymiary testowanych okien i drzwi 4000x2780 mm,grubość 68mm.

Przewodnictwo cieplne = 1,70 W/m2K
Uwaga: Ug 1.4 wymiary 2000x2180 mm, miękkie drewno, profil ramy 68x110 mm.

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim = 5
Uwaga: Wymiary testowanych okien i drzwi 1600x1500 mm.
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Skonstruowany jest za pomocą listew przyszybowych. Do 
profilu zewnętrznego dodano zwykłą szczotkę, tworząc dzięki 
temu komorę dekompresyjną, co z kolei zmniejsza obciążenie 
uszczelek jeśli chodzi o ochronę przed wodą i powietrzem.

Punkt centralny

Uszczelki umieszczone na obwodzie ruchomej ramy odgrywają 
niezwykle ważną rolę w ocenie skuteczności i funkcjonalności okien i 
drzwi. Uszczelka zewnętrzna, o specjalnym kształcie lamela, uszczelnia 
ramę wzdłuż linii progowej.

Uszczelka (termoizolacyjna)

Komora dekompresyjna jest instalowana w wersjach Climatech, 
Intermediate i Basic, które znacznie chroni boki profili. Profil taki 
oznacza, iż na zewnątrz punktu bocznego można wytworzyć 
komorę rozprężną, która będzie stanowiła wstępną barierę 
chroniącą przed wodą, powietrzem i niskimi temperaturami bez 
konieczności stosowania specjalnego sprzętu do frezowania.

Komora dekompresyjna
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Dzięki specjalnie opracowanej formie, ten gumowy pas 
uszczelnia łączenie punktu centralnego z progiem i skutecznie 
przeciwdziała wnikaniu wody.

Podkładka punktu centralnego

Dzięki synergii działania nowego typu uszczelek i podkładki 
centralnej niskie progi także są oceniane jako optymalne 
jeśli chodzi o wodoszczelność. Jednakże, płaska podłoga nie 
odprowadza przepływu wody. Tak więc drzwi i okna nie są w 
stanie osiągnąć wyższej klasy wodoszczelności niż 3A.
System taki umożliwia konstrukcję specjalnych akcesoriów 
do drzwi przesuwnych z przegrodą, które spełniają wówczas 
warunki certyfikacji.

Niski próg
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W celu wydania oznakowania CE drzwi i okien w systemie 
podnoszono-przesuwnym, z zachowaniem wskaźników 
bieżących uregulowań prawnych, AGB przewiduje 
zastosowanie kontraktu kaskadowego dla wersji 
Climatech, Intermediate i Basic w celu wydania wyników 
próbnych uzyskanych na testowanych przez AGB próbek.

Wnikliwe badania prowadzone przez AGB już od dłuższego 

czasu doprowadziły do opracowania nowych elementów, 

dzięki którym ocena skuteczności okien i drzwi poszła w górę, 

jednocześnie elementy te pozwoliły nam uzyskać szeroką 

wiedzę na temat punktów krytycznych systemów okien i 

drzwi. To know-how przechodzi na dostawców okien i drzwi 

(w trybie kaskadowym). W praktyce przekłada się to na lepszy 

standard okien i drzwi w systemie podnoszono-przesuwnym.

System podnoszono-przesuwny okien i drzwi Climatech podczas testów
wodoszczelności.

Obliczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego drzwi i okien w 
systemie podnoszono-przesuwnym Climatech.

System kaskadowy AGB, jeden 
problem mniej!

Know-how AGB

System kaskadowy to szansa, a nie pretekst, by ominąć testy. 
AGB zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji i 
dokumentacji wymaganych przez dostawców do produkcji 
okien i drzwi zgodnych z przedmiotem testów. Niniejszym, 
dostawcy stają się w pełni autoryzowanymi odbiorcami 
wyników badań.
Na dzień dzisiejszy, AGB dostarcza następującą dokumentację:

System kaskadowy na poważnie

Instrukcje montażu 
i instalacji

Arkusze kalkulacyjne
dla wartości Ud i Uw

Techniczną instrukcję 
użytkownika

Instrukcje użytkowania i 
konserwacji

Kopia kontraktu
kaskadowego współczynnika

Certyfikaty z testów
przewodnictwa cieplnego

DOKUMENTACJA

WYNIKI W
SYSTEMIE

KASKADOWYM

TAK

NR

OBRÓBKA DREWNA

TYP
TESTU

TESTY PRZEPROWADZONE
NA PRÓBKACH

FPC

OZNAKOWANIE OBLICZENIE
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Alban Giacomo SpA
Via A. de Gasperi, 75

36060 Romano d’Ezzelino (VI) Italy
Tel. +39 0424 832 832

www.agb.it - info@agb.it

AGAS Sp. z o.o.
Reguły k/Warszawy, ul. Bodycha 97

05-816 Michałowice - Reguły
woj. mazowieckie

tel./fax: +48 (0) 22 723 78 11
www.agas.pl - agas@agas.pl

Jedyny ofi cjalny autoryzowany dystrybutor artykułów                  w Polsce.
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