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O FIRMĚ
Komplexním a inovativním řešením tvoříme krásný a bezpečný svět.
Společnost YAWAL S. A. má od prvopočátků své existence zcela jasnou vizi, jakým směrem se ubírat. Budujeme moderní
a dynamickou firmu působící v celé Evropě. Zkušenosti získané za 25 let existence na trhu a široká škála nabízených inovativních
řešení posouvají naši firmu na vrchol v pomyslném žebříčku dodavatelů architektonických hliníkových systémů v Polsku.
Společnost YAWAL S. A. se specializuje na navrhování, prodej a distribuci hliníkových systémů včetně příslušenství a také
na poskytování služeb v oblasti práškového lakování a ohýbání profilů do oblouku. V současné době máme téměř 400 obchodních
partnerů a zákazníků z Polska i zahraničí. Naše produkty jsou vyváženy do celé Evropy, zejména do České republiky, Slovenska,
Běloruska, Pobaltí, Rumunska, Ruska, na Ukrajinu, do Skandinávie, Maďarska, Belgie, Německa, Francie a Velké Británie.
Hlavní sídlo naší firmy se nachází v polské obci Herby u Częstochowe. Skupina Yawal se skládá ze dvou akciových společností Yawal
S. A. a Final S. A. V průběhu několika posledních let jsme realizovali řadu investic, které nám umožnily rozšířit náš výrobní potenciál
o oddělení prefabrikátů, vertikální lakovnu a sklad s vysokými regály.

Dosah činnosti firmy Yawal

ŘEŠENÍ VYTVOŘENÁ NA MÍRU OČEKÁVÁNÍM
Pro architekturu druhého desetiletí 21. století je charakteristická různorodost tvarů a originalita. Tohoto výsledku
se dosahuje mimo jiné díky použití různorodých materiálů, díky hře se světlem, a možná především díky kreativitě
architektů.
Dosáhnout tak velkolepých výsledků by však nebylo možné bez správné technologie. Společnost Yawal S.A.
v průběhu čtvrtstoletí své existence vytvořila ve spolupráci s architekty a zhotoviteli individuálně navržená,
unikátní konstrukční řešení, díky nimž jsou budovy založené na systémech firmy neskutečně efektní.
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VÝROBA A LOGISTIKA
Abychom zajistili nejvyšší kvalitu vyráběných produktů, neustále modernizujeme a rozšiřujeme svůj strojní park. V současné době
má firma Yawal S. A. k dispozici tři lisy na vytlačování hliníkových profilů, jednu z největších anodovacích linek ve střední a východní Evropě
a jednu z nejmodernějších lakovacích linek v Polsku s vertikálním systémem zavěšení a přepravy profilů.
Nesmírnou důležitost přikládáme rychlosti dodávek a vysoké úrovni obsluhy našich zákazníků. Abychom urychlili a zefektivnili logistickou
obsluhu, vystavěli jsme moderní sklad s vysokými regály. Udržujeme si také skladové zásoby standardních profilů, což ještě více zkracuje
dobu dodání. Našim partnerům a zákazníkům jsou neustále k dispozici zaměstnanci zákaznického oddělení, kteří jsou připraveni kdykoli
nabídnout našim klientům své zkušenosti a pomoc.

PRODUKTY
Systémy YAWAL S. A. se uplatňují v mnoha oblastech. Slouží k budování fasád, prostorových konstrukcí, dveří, oken, střech a nadsvětlíků.
Kvalifikovaný tým nejlepších konstruktérů naší firmy se neustále zabývá vývojem inovativních řešení se stále lepšími parametry, a tím
umožňuje architektům a investorům vytvářet stále složitější a efektnější projekty. Náš systém hliníkových profilů představuje především
moderní technologii, která zvyšuje úsporu energie, snižuje náklady na údržbu a v prvé řadě zkracuje dobu montáže. Kompletní sortiment
profilů, kování a doplňků v různých barevných verzích je k dispozici v oficiálním ceníku firmy Yawal.
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KVALITA A EKOLOGIE
Cílem naší společnosti je neustále zvyšovat kvalitu produktů bez negativního vlivu na životní prostředí. Vytváříme kvalitu, abychom
zajistili spokojenost našich zákazníků a také sami sobě. V souladu s tímto přístupem jsou produkty firmy Yawal S. A. vyráběny
v podmínkách příznivých pro životní prostředí. Stanovených cílů dosahujeme díky vhodným surovinám a materiálům a také díky
kontrole jednotlivých etap výroby a distribuce.
Důkazem naší péče o životní prostředí jsou naše investice, v jejichž rámci byl instalován bezpečný postřikovací systém pro
chemické obrábění hliníku, který používá přípravky bez obsahu chromu. Při této příležitosti stojí za to připomenout skutečnost,
že hliník je materiál, který je 100% recyklovatelný.

CERTIFIKÁTY
Základní nástroje, s jejichž pomocí jsme schopni dodržet vysokou kvalitu a zároveň ekologický přístup k výrobě, jsou
implementované systémy řízení.
Prvním z nich je Systém řízení jakosti, shodný se standardy ISO 9001:2008 a potvrzený certifikátem, který byl vydán BSI v oblasti:
Vývoj, výroba a distribuce hliníkových profilů, architektonických hliníkových systémů pro stavebnictví a technická podpora v této
oblasti.
Druhým nástrojem, který podporuje proces řízení, je Systém environmentálního managementu ISO 14001:2004, potvrzený
certifikátem, který vydal certifikační orgán BSI. YAWAL splňuje veškeré právní požadavky v oblasti těchto certifikátů, prosazuje
rozumnou politiku spotřeby médií, materiálů a surovin a také má k dispozici účinné nástroje, které minimalizují negativní vliv
na životní prostředí. Pokud jde o práškové lakování hliníku, firma YAWAL splňuje technické požadavky a vlastní licenci Qualicoat
Sdružení pro kontrolu kvality laků, barev a nátěrů s rozšířením o Seaside.
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OBCHODNÍ PARTNERSTVÍ
Díky spolupráci s architekty a projektanty můžeme vytvářet unikátní konstrukční
řešení. Technické oddělení naší firmy podporuje zákazníky v hledání nejlepších
možných řešení, pokud jde o použití hliníkových systémů. Prostřednictvím našich
koordinátorů pomáháme přetvářet nápady architektů na zajímavé projekty, které se
zároveň vejdou do předpokláda-ného rozpočtu.
Nejdůležitější je pro nás dodat produkt nebo službu v nejvyšší kvalitě. Naše produkty
jsou neustále zdokonalovány na základě znalostí a dovedností našich partnerů, které
shromažďujeme jako nedílnou součást systému.
Naším cílem je nejen prodat produkt, ale také nabídnout širokou technickou podporu,
která umožní rychle řešit veškeré vzniklé problémy. Společně s našimi partnery
chceme vytvářet krásný a bezpečný svět.

V rámci zákaznické podpory nabízíme:
- technické poradenství poskytované našimi odborníky v terénu a v sídle firmy Yawal,
- školení v oblasti technických řešení, kalkulací a výběru materiálů pro zákazníky (pořádaná v našem sídle nebo individuálně
u zákazníků,
- projektovou a konstrukční podporu,
- statické a pevnostní výpočty a cenové kalkulace projektů,
- projekty složitých hliníkových konstrukcí a technický dohled,
- technickou podporu v oblasti funkcí programu na tvoření nabídek YAWAL CONSTRUCTOR, YAWAL PRO.

NAŠE STROJE
YAWAL S.A. se snaží, aby zákazníci vyráběli své produkty pomocí nejnovějších výrobních
prostředků, které zajistí jak vysokou kvalitu, tak vyhovující výrobní kapacitu. Námi
nabízený moderní strojní park a příslušenství značně zrychlují výrobu oken, dveří a fasád.
Výhody našich multi lisů spočívají v:
- rychlosti provádění operací,
- vysoké kvalitě vyvrtaných otvorů a seříznutí,
- jednoduché obsluze a práci,
- bezpečném provozu.
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SOFTWARE
Abychom svým zákazníkům zjednodušili realizaci hliníkových konstrukcí v systému YAWAL, nabízíme speciální počíta-čové programy.
Tyto programy podporují kompletní výrobní proces hliníkových konstrukcí. YAWAL CONSTRUCTOR je speciální program, který
umožňuje rychle vytvářet nabídky pro zákazníky, generovat přehledy materiálů, vytvářet výrobní seznamy a řezy materiály. Dokáže
také exportovat skelety vytvořených konstrukcí do programů typu CAD a data do programu Excel.
YAWAL PRO je počítačový program dodávaný firmou Orgadata. Aplikace je propojena s finančním a účetním oddělením. Firma
Orgadata je v neustálém kontaktu s naším oddělením technické podpory a snaží se, aby byla databáze neustále aktualizována o nově
zavedené produkty, Oba programy - YAWAL CONSTRUCTOR i YAWAL PRO usnadňují přípravu dat pro řízení strojů na obrábění hliníku.

Yawal Constructor
okno pro navrhování konstrukce

Yawal Constructor
okno vzorové nabídky

AKADEMIE YAWAL
Speciálně pro všechny firmy, které se zabývají
navrhováním a montáží hliníkových systémů,
firmy, které se snaží zlepšit kvalitu výroby,
a projektanty, kteří pracují v systémech Yawal,
jsme připravili cyklus školení.
Tematika školení se, podle potřeb našich
zákazníků, týká: technických problémů, obsluhy
zákazníků a řešení architektonických návrhů.
více na www.yawal.com
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AC A D E M Y

Yawal PRO
okno vzorového CNC obrábění

SYSTÉMY YAWAL
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

FA 50N - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Tento systém umožňuje navrhnout a zhotovit lehké rastrové
obvodové pláště objektů.
Systém FA 50N patří do skupiny nejlepších obvodových plášťů
dostupných na trhu, a to jak z hlediska tepelně izolačních a zvukově
izolačních schopností, tak z hlediska vodotěsnosti a odolnosti proti
zatížení větrem.
Díky široké škále řešení, která systém nabízí, lze volně konstruovat
fasádu z geometrického i barevného hlediska. Produkt prošel
testováním v evropském výzkumném ústavu.

Fotografie: Inalfa, Września
Projekt: Pentagram Architekci Sp. z o.o., Sp. k.
Výrobce hliníku: Konstrukcje Aluminiowe Sp. z o.o., Częstochowa
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost zhotovit konstrukce různých tvarů a velikostí podle architektových představ,
• shoda s platnými normami v oblasti izolace proti vodě, tepelné a požární izolace,
• možnost dosáhnout různorodých vizuálních efektů obvodového pláště díky široké nabídce maskovacích lišt,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N

• možnost ohýbání profilů,
• možnost vytvářet spoustu variant s odlišnými parametry,
• možnost použít fotovoltaické články,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ SLOUPKEM

ŘEZ PŘÍČNÍKEM

TECHNICKÉ PARAMETRY
Propustnost vzduchu

třídaAE 1500 dle PN-EN 12152

Vodotěsnost

třídaRE 1800 dle PN-EN 12154

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 1,2 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

2400 Pa dle PN-EN 13116

Zvuková izolace

Rw = 31÷47 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti nárazu

třídaI5, E5 dle PN-EN 14019

Odolnost proti vloupání

RC2, RC3, RC4 dle PN-EN 1627

Wewnętrzna
Vnitřní
viditelná
widoczna
šířka szerokość

50 mm

Vnější viditelná šířka

50 mm

Zasklení

upevnění přítlačnými a maskovacími lištami

Tloušťka skla

6÷62 mm

Otevírací části

- okna vyklápěná/vysouvaná směrem ven FA 50N SW
- okna otevíraná dovnitř (FA 50N INV)
- okna otevíraná dovnitř v systémech TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI
- dveře TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + automatické dveře
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FA

50N

PŘEKRÝVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM

A

PEVNOST A ESTETIKA

FA 50N A - VLASTNOSTI SYSTÉMU
V nabídce fasádních systémů firmy Yawal se objevil nový produkt –
nasazovací systém FA 50N A.
Toto řešení je založeno na známém a našimi zákazníky uznávaném
základním fasádním systému FA 50N. Jeho struktura umožňuje navrhovat
a konstruovat lehké, rastrové obvodové pláště, montované k dřevěné nebo
ocelové nosné konstrukci budovy.
Díky této kombinaci lze získat odolný, těsný a estetický plášť, který zakrývá
vnitřní konstrukci korpusu budovy.
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VÝHODY SYSTÉMU
• ze využít jako fasádní stěny,
• bohatý výběr přítlačných a maskovacích lišt,
• možnost zhotovení polostrukturální fasády (SL),

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N A

• výborná tepelně izolační schopnost 0,6 W/m2K u fasády HI a 0,8 W/m2K u polostrukturální fasády,
• vysoká těsnost,
• široký rozsah zasklení,
• jeden profil na sloupek a příčník,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal,
• společné příslušenství se základním systémem FA 50N,
• profil prefabrikovaný firmou Yawal S. A.,
• snadná montáž.
ŘEZ SLOUPKEM

Nejnovější systém je určen je konstruování zasklených fasád budov - např. bank, hotelů, úřadů, kancelářských budov,
sportovních hal apod. Takto vytvořený skleněný plášť zároveň vhodně zvýší osvětlení interiéru budovy, zlepší jeho expozici
a ochranu proti povětrnostním podmínkám.
Navíc, díky širokému výběru maskovacích a přítlačných lišt nabízených v rámci systému, lze fasádám dodat libovolný vzhled –
z geometrického i barevného hlediska. Lze také zhotovit polostrukturální fasádu a tím dosáhnout jednolitého a hladkého
povrchu. Systém představuje dokonalý nástroj na vytváření moderní architektury bez omezení formy.

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N A
Šířka profilů

50 mm

Rozsah zasklení

6÷62 mm

Tepelně izolační schopnost

Uf od 0,6 W/m2K
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

HI

VYSOKÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOST

FA 50N HI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
FA 50NHI je systém s těmi nejlepšími tepelně izolačními
vlastnostmi - je moderní a zároveň energeticky úsporný,
vysoce vodotěsný a odolný proti zatížení větrem.
Ideálně se osvědčí v kancelářských a veřejných budovách. Navíc
nabízí velmi široké architektonické využití. Nabízený produkt má
jedny z nejlepších parametrů ve své třídě. Unikátní systém pěnové
izolace, který zároveň umožňuje použít dvoukomorové zasklení oken
s vynikajícími tepelně izolačními parametry.

Fotografie: Obchodní centrum – Posnania, Poznaň
Projekt: B.E.G. INGENIERIE Polska Sp. z o.o.; Blue Architektura Sp. z o.o.; RTKL UK Ltd; WB PROJEKT
Výrobce hliníku: DEFOR S.A.
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost zhotovit konstrukci nejrůznějších tvarů (otočení, zalomení, mnohoúhelníkové tvary),
• splnění všech požadavků kladených na tepelnou či zvukovou izolaci a vodotěsnost,
• možnost dosáhnout různorodých vizuálních efektů obvodového pláště díky široké nabídce maskovacích lišt,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N HI

• možnost ohýbání profilů,
• snížení nákladů na vytápění budov,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ SLOUPKEM

ŘEZ PŘÍČNÍKEM

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N HI
Propustnost vzduchu

třída AE 1500 dle PN-EN 12152

Vodotěsnost

třída RE 1800 dle PN-EN 12154

Součinitel prostupu tepla

Uf = 0,63 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

2400 Pa dle PN-EN 13116

Zvuková izolace

Rw = 31÷47 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti nárazu

třída I5, E5 dle PN-EN 14019

Odolnost proti vloupání

RC2, RC3, RC4 dle PN-EN 1627

Vnější viditelná šířka

50 mm

Vnitřní viditelná šířka

50 mm

Zasklení

upevnění přítlačnými a maskovacími lištami

Tloušťka skla

32÷62 mm

Otevírací části

- okna vyklápěná/vysouvaná směrem ven FA 50N SW
- okna otevíraná dovnitř (FA 50N INV)
- okna otevíraná dovnitř v systémech TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI
- dveře TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + automatické dveře
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

SL

VYSOKÁ TĚSNOST

FA 50N SL - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém FA 50N SL je určen ke konstruování
moderních obvodových plášťů s jednoduchými
i složitými tvary.
Slouží ke zhotovení konstrukcí, které tvoří zvnějšku hladkou
plochu (bez viditelných hliníkových profilů). Spojuje v sobě
výhody klasické roštové fasádní konstrukce (rychlá montáž)
s estetickým vzhledem strukturální fasády.

Fotografie: SILESIA BUSINESS PARK III
Projekt: Medusa Group Sp. z o.o. Sp. k.
Výrobce hliníku: Skanska S.A.
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost zhotovit konstrukci nejrůznějších tvarů (otočení, zalomení, mnohoúhelníkové tvary),
• možnost ohýbání profilů,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N SL

• vysoká těsnost a estetický vzhled,
• rychlá a snadná montáž,
• možnost montáže výklopných a paralelně posuvných oken vedle sebe, která se otevírají nezávisle na sobě,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ SLOUPKEM
ŘEZ PŘÍČNÍKEM

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N SL
Propustnost vzduchu

třída AE 1200 dle PN-EN 12152

Vodotěsnost

třída RE 1200 dle PN-EN 12154

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 0,8 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

1700 Pa dle PN-EN 13116

Zvuková izolace

Rw = 31÷47 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti nárazu

třídy I4, E3 dle PN-EN 14019

Vnitřní viditelná šířka

50 mm

Vnější viditelná šířka

spára 20 mm

Zasklení

mechanická montáž skla za vnitřní skleněnou tabulí

Tloušťka skla

6÷62 mm

Otevírací části

- okna vyklápěná/vysouvaná směrem ven (FA 50N SW),
- okna otevíraná dovnitř (FA 50N INV)
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

HL/VL

INDIVIDUÁLNÍ CHARAKTER

FA 50N HL/VL - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Tyto systémy představují volitelnou stylistickou
variantu systému FA 50N.
Slouží k výstavbě lehkých rastrových obvodových plášťů.
Díky hliníkovým profilům, které jsou součástí systému,
jsou vodorovné a svislé dělicí linie na fasádě neviditelné
a elementy držící výplň, které jsou montovány kolmo
na ně, jsou zvýrazněny dekorativní lištou.

Fotografie: Stadion ŁKS, Lodž
Projekt: Perbo-Projekt, Krakov
Výrobce hliníku: Zimny Sp. z o.o., Lodž
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost zhotovit vizuálně velmi atraktivní konstrukce,
• vysoké parametry vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N HL/VL

• vizuální efekt zvýraznění vodorovných a svislých dělicích linek,
• možnost použít výklopná okna, která nenarušují vzhled fasády,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ SLOUPKEM
ŘEZ PŘÍČNÍKEM

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N HL/VL
Propustnost vzduchu

třída AE 1500 dle PN-EN 12152

Vodotěsnost

třída RE 1800 dle PN-EN 12154

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 0,65 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

2400 Pa dle PN-EN 13116

Zvuková izolace

Rw = 31÷47 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti nárazu

třídy I5, E5 dle PN-EN 14019

Vnější viditelná šířka

50 mm

Vnitřní viditelná šířka

50 mm

Zasklení

upevnění přítlačnými a maskovacími lištami

Tloušťka skla

6÷62 mm

Otevírací části

- okna vyklápěná/vysouvaná směrem ven (FA 50N SW),
- okna otevíraná dovnitř (FA 50N INV)
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

SW

EFEKTIVNÍ VĚTRÁNÍ

FA 50N SW - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém strukturálního okna FA 50N SW má univerzální charakter,
který umožňuje ve fasádě zhotovit paralelně posuvné, výklopné
nebo rozevírací okno se zasklením uchyceným mechanicky nebo
strukturálně.
Okno bylo navrženo tak, aby hliníkové profily rámu okenního křídla byly
na venkovní straně fasády neviditelné. Tvar profilů je přizpůsoben tak,
aby do nich bylo možné instalovat typická (podle evropských standardů)
kování a nůžkových mechanizmů. Důležitou vlastností nového řešení
je, že umožňuje zasklení izolačními trojskly.

Fotografie: ITM POLAND, Radom
Projekt: WG STUDIO - Piotr Jawornik
Výrobce hliníku: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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VÝHODY SYSTÉMU
• vizuální efekt rovné plochy, který má pozitivní vliv na vnější vzhled budovy,
• kompatibilita s myšlenkou tzv. „inteligentního domu“,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N SW

• možnost efektivního větrání interiéru bez narušení homogenního vnějšího vzhledu fasády díky použití posuvného okna,
• možnost realizovat přirozené větrání, rovnoměrný přívod a odvod vzduchu,
• absence průvanu a snížení nákladů na energie,
• možnost použít automatické servomotory na otevírání/zavírání.

ŘEZ SLOUPKEM - OKNO FA 50N SW
VE FASÁDĚ FA 50N HI

ŘEZ SLOUPKEM - OKNO FA 50N SW
VE FASÁDĚ FA 50N SL

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N SW
Propustnost vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída E 1500 dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 1,3 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

třída B4 (1600 Pa)/ třída C4 (1600 Pa) + 2400 Pa/-1600 Pa dle PN-EN 12210

Odolnost proti nárazu

I5/E5 (950 mm) dle PN-EN 13049

Zasklení

mechanická nebo strukturální montáž

Typy oken

výklopné směrem ven, posuvné, rozevírací

Tloušťka zasklení

dvojsklo 26 – 32 mm;
trojsklo 46 - 62 mm
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

INV

EFEKT SKRYTÉHO KŘÍDLA

FA 50N INV - VLASTNOSTI SYSTÉMU
FA 50N INV je moderní systém, který slouží ke zhotovení
oken osazených v nosném roštu obvodového pláště
FA 50N a FA 50N SL.
Tento systém umožňuje konstruovat okna otevíraná
směrem dovnitř obvodového pláště, s funkcí otevíránívyklápění, vyklápění-rozevírání, rozevírání a vyklápění.
Charakteristickou vlastností systémů je řešení, díky němuž
je okenní rám a křídlo z vnější strany obvodového pláště
neviditelné. Profily sloupků obvodového pláště
jsou tvarovány tak, aby zároveň plnily funkci okenního rámu.
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost zasklení dvojskly i trojskly,
• efekt skrytého křídla zvenku obvodového pláště,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N INV

• výborné tepelně izolační vlastnosti
• možnost použití v každém typu roštové fasády Yawal,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ SLOUPKEM OKNO FA 50N INV
VE FASÁDĚ FA 50NHI

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N INV
Součinitel prostupu tepla

Uf = od 0,7 W/m2K dle PN-EN 10072-2

Vnitřní viditelná šířka

78,5 mm

Zasklení

strukturální montáž

Typy oken

rozevírací-vyklápěcí (RU), vyklápěcí-rozevírací (UR), rozevírací (R), vyklápěcí (U)

Grubość szklenia

od 28÷58 mm

Vodotěsnost

E 1650 dle PN-EN 12208

Odolnost proti zatížení větrem

E 1650 dle PN-EN 12210

Propustnost vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

Odolnost proti nárazu

I5/E4 dle PN-EN 13049
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FA

50N

YAWAL

SOLAR

FASÁDNÍ SYSTÉM

PV

ÚSPORA ENERGIE

FA 50N PV - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém FA 50N PV slouží k výstavbě lehkých obvodových
plášťů budov, střešních krytin a jiných prostorových
konstrukcí s využitím skel s fotovoltaickými články.
Charakteristickou vlastností systému je speciální kombinace sloupků,
příček a záslepek, které zakrývají kabelové kanály a speciální
konstrukci skel, která umožňuje získávat elektrickou energii.

Fotografie: BMZ POLAND Sp. z o.o., Gliwice
Projekt: BAUREN Renke Piotr
Výrobce hliníku: SBL-Żelbet Sp. z o.o.
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VÝHODY SYSTÉMU
• neviditelné vedení kabeláže,
• výborné tepelně izolační vlastnosti,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N PV

• úspora energie,
• možnost realizace s každým z fasádních systémů Yawal,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ SLOUPKEM

ŘEZ PŘÍČNÍKEM

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N PV
Propustnost vzduchu

třída AE 1500 dle PN-EN 12152

Vodotěsnost

třída RE 1800 dle PN-EN 12154

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 0,63 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

2400 Pa dle PN-EN 13116

Zvuková izolace

Rw = 31÷47 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti nárazu

třída I5, E5

Vnitřní viditelná šířka

50 mm

Vnější viditelná šířka

50 mm

Zasklení

Upevňování montážními proužky a maskovanými vlysy nebo
upevnění na vnější stranu zasklení

Tloušťka zasklení

6÷62 mm
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

EI

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM

FA 50N EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Obvodový plášť systému FA 50N EI má skeletovou
konstrukci, která se skládá ze sloupků a příček
vyrobených z hliníkových profilů.
Do jednotlivých polí konstrukce jsou namontovány výplně
z ohnivzdorného skla nebo izolační panely.

Fotografie: Termální koupele, Tarnowo Podgórne
Projekt: Archas Design Maciej Zuber
Výrobce hliníku: USP Maciej Gajdziński, Poznaň
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnosti výstavby obvodových plášťů s různým zalomením roviny +5º/-5º,
• produkt splňuje přísné normy v oblasti požární ochrany,
• možnost kombinace s protipožárními systémy Yawal TM 75EI.

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N EI

ŘEZ SLOUPKEM

ŘEZ PŘÍČKOU

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N EI
Propustnost vzduchu

třída AE 1500 dle PN-EN 12152

Vodotěsnost

třída RE 1800 dle PN-EN 12154

Požární klasifikace

třída EI15, EI30, EI45, EI60 dle PN-EN 12501-2 A1

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 1,2 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

2400 Pa dle PN-EN 13116

Zvuková izolace

Rw = 31÷44 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti nárazu

třídy I5, E5 dle PN-EN 14019

Odolnost proti vloupání

RC2, RC3, RC4 dle PN-EN 1627

Vnitřní viditelná šířka

50 mm

Vnější viditelná šířka

50 mm

Zasklení

upevnění přítlačnými a maskovacími lištami

Tloušťka skla

10÷80 mm
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FA

50N

FASÁDNÍ SYSTÉM

REI 30

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

FA 50N DACH EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém FA 50N DACH REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 umožňuje projektovat a realizovat prosklené střechy (světlíky
odolné proti ohni) a nosné konstrukce z hliníkových profilů systému FA 50N.
Systém má skeletovou konstrukci, která se skládá z hliníkových sloupků
a příčníků, do nichž jsou montovány průhledné výplně z tvrzeného
a ohnivzdorného skla.
Ke komorám profilů jsou připevněny výztužné tvarovky
s chladicími vložkami. V konstrukci střechy jsou kromě
typických prvků hliníkového systému použity izolační
materiály s velmi dobrými protipožárními vlastnostmi.

Fotografie: Centrum kreativity Targowa, Varšava
Projekt: Pracownia AKM S.C.
Výrobce hliníku: Aluminium SPS Sp. j. Pająk i Wspólnik
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost zhotovit prosklenou pultovou i sedlovou střechu se sklonem 0º -80º,
• možnost zhotovit konstrukce v různých barevných variantách a povrchových úpravách,

FASÁDNÍ SYSTÉM FA 50N REI 30

• produkt splňuje přísné normy v oblasti požární ochrany, - třída odolnosti proti ohni REI 15, REI 30, RE30, REW 30,
• možnost zhotovit konstrukce světlíků a prosklených střech nejrůznějších tvarů,
• možnost výroby světlíku ve strukturální variantě,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ STŘEŠNÍ KROKVÍ
FA 50N RE 30, REI 15, REI 30, REW 30
ŘEZ STŘEŠNÍ KROKVÍ
FA 50N SL REI 15, REI 30, RE 30, REW 30

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N DACH EI
Propustnost vzduchu

třída AE 1200 dle PN-EN 12152

Vodotěsnost

třída RE 1200 dle PN-EN 12154

Požární klasifikace

třída REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 dle PN-EN 12501-2

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 1,27 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Odolnost proti zatížení větrem

1700-1800 Pa dle PN-EN 13116

Zvuková izolace

Rw = 31÷ 44 dB dle PN-EN ISO 140-3

Vnitřní viditelná šířka

50 mm

Vnější viditelná šířka

50 mm

Zasklení

upevnění přítlačnými a maskovacími lištami nebo maskování silikonem

Tloušťka skla

10÷80 mm

29

TM

102

OKENNÍ SYSTÉMY S TEPELNOU IZOLACÍ

HI

NEJVYŠŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TM 102HI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém YAWAL TM 102HI je určen pro energeticky úsporné
a pasivní stavby. Osvědčí se jak ve veřejných, tak bytových
budovách.
Jedná se o rozsáhlý systém hliníkových profilů, který slouží k výrobě
moderních typů oken, dveří a výkladních skříní, které vyžadují vysoké
tepelně izolační parametry.
Inovativní konstrukce okenního křídla s izolátorem, který je instalován
pod úhlem vůči rámu, zajišťuje optimální rozložení sil v profilu.
Díky tomu bylo možné dosáhnout vysoké pevnosti profilů, z nichž
lze vyrábět konstrukce s velkými rozměry a vysokou hmotností.
V rámci systému nabízíme široký výběr zasklení a možnost montáže
všech typů skel se dvěma i třemi komorami, které jsou nabízena na trhu.
Fotografie: Przedszkole nr 10 w Mysłowicach / Projekt: Usługi Projektowe Paweł Drabik
Výrobce hliníku: For-Bud, Krzepice
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NOVINKA

VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ SYSTÉMY S TEPELNOU IZOLACÍ TM 102HI

• možnost zhotovit velkoplošné konstrukce,
• možnost využít jakákoli kování nabízená na trhu: povrchová ALU, drážky typu PVC, skryté závěsy, kliky s čepem
libovolného tvaru, nerezové kliky,
• dokonalá úspora energie a velmi vysoká vodotěsnost díky použití inovativní konstrukce centrálního těsnění,
• možnost výroby balkonových dveří s nízkým prahem,
• moderní design profilů se západkami v kombinaci s novým těsněním - lze dosáhnout toho, aby se hliník a těsnění
nacházely v jedné rovině,
• další izolace proti větru díky použitému těsnění v místě styku zasklívací lišty a profilu,
• možnost výroby reverzního profilu zasklení,
• možnost výroby okna s pohyblivým sloupkem

111,4 mm

• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

Současná doba klade stále větší nároky na tepelnou izolaci.
Proto Yawal vyvinul systém TM 102HI určený pro pasivní
a energeticky úsporné stavby, s Uw od 0,4 W/(m2K).
TM 102HI splňuje ty nejpřísnější požadavky z hlediska
odolnosti, kvality a estetiky vytvářených objektů.
Odolná a těsná konstrukce systému v zimě významně
omezuje přístup chladného vzduchu do interiéru a v létě pak
chrání objekt proti nadměrnému ohřívání.

SYSTÉM JE CHARAKTERISTICKÝ VYSOKOU
TUHOSTÍ KONSTRUKCE

102 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 102HI
Propustnost vzduchu

třída 4 (600 Pa)

Vodotěsnost

třída AE1800 (1800 Pa)

Součinitel prostupu tepla

Uf = 0,45÷0,9 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Zvuková izolace

39-48 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti vloupání

RC2

Odolnost proti zatížení větrem

třída C5 (2000Pa)
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Konstrukční hloubka okna

Povolené tloušťky výplní

Povolená velikost křídla

Maximální hmotnost křídla

Profil zárubně

102 mm

Profil křídla

111,4 mm

Profil zárubně

28÷86 mm

Profil křídla

28÷92 mm

Šířka

1600 mm

Výška

3000 mm
300 kg
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TM

77

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

HI

VYSOKÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TM 77HI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém TM 77HI představuje bezpečné a inovativní řešení, které
umožňuje dosáhnout dokonalých tepelně izolačních a zvukově
izolačních parametrů, ochrany před větrem či vodou
a bezpečnostních parametrů.
Díky použití vložek mezi hliníkovými profily bylo dosaženo dokonalých tepelně
izolačních vlastností. Roli tepelné izolace plní speciálně určené komorové
tepelné izolátory s výplní, která má vysoké tepelně izolační parametry.

Fotografie: Apartmány Quarta, Varšava
Projekt: 77 Studio Architektury Paweł Naduk
Výrobce hliníku: ROBDAR S.C. Dariusz i Robert Paduch

32

VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ TM 77HI

• možnost snížení nákladů na vytápění,
• možnost zhotovit konstrukce s velkými plochami, které umožňují provádět moderní návrhy fasád a interiérů,
• kompatibilita s celou řadou kování a ovládacích systémů,
• možnost realizovat moderní řešení konstrukcí v různých konfiguracích a způsobech uspořádání,
• možnost dosáhnout dokonalého součinitele prostupu tepla na úrovni Uf = 0,8 - 1,5 W/m2K díky použití unikátních řešení
tepelné izolace,
• možnost zhotovit balkonové dveře s nízkým prahem,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

77 mm

ŘEZ DVEŘMI OTEVÍRANÝMI
SMĚREM DOVNITŘ

ŘEŠENÍ NÍZKÉHO
PRAHU V BALKONOVÝCH
DVEŘÍCH

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 77HI
TM 77HI okna

TM 77HI dveře

Propustnost vzduchu

třída 4 dle PN 12207

třída 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

E1650 dle PN-EN 12208

E900 dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uf =0,8÷1,4 W/m K dle PN-EN ISO 10077-2

Uf =0,9÷1,5 W/m K dle PN-EN ISO 10077-2

Zvuková izolace

39-48 dB dle PN-EN ISO 140-3

36-45 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti vloupání

RC2, RC3, RC4

RC2, RC3

2

2

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Konstrukční hloubka okna

Konstrukční hloubka dveří

Tloušťka skla u okna

Profil zárubně

77 mm

Profil křídla

86,4 mm

Profil zárubně

77 mm

Profil křídla

77 mm

Profil zárubně

19÷61 mm

Profil křídla

28÷67 mm
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TM

74

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

HI

ZVÝŠENÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOST

TM 74HI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém slouží ke konstruování oken, dveří a výkladních skříní s vysokými
tepelně izolačními parametry, které jsou určeny pro bytové, veřejné
a průmyslové objekty.
V systému jsou použity tepelně izolační vložky z polyamidu vyztužené
skelným vláknem, prostor mezi nimi je pak vyplněn polyuretanovou
pěnou. Systém umožňuje vytvářet konstrukce velkých rozměrů díky
použití vyztužených profilů, a to jak zvenku, tak i zevnitř.

Fotografie: Bałtyk Tower, Poznań
Projekt: MVRDV, Rotterdam / NO Natkaniec Olechnicki Architekci, Varšava / BT TUSCHER, Gdynia
Výrobce hliníku: Alglob Sp. z o.o., Dąbrowa k. Poznania
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VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ TM 74HI

• optimalizace nákladů na provoz budov díky tepelně izolační schopnosti profilů,
• možnost realizovat moderní řešení okenních konstrukcí v různých konfiguracích,
• možnost ohýbání profilů,
• možnost instalace oken ve fasádních systémech,
• možnost vzájemně napojovat konstrukce pod různými úhly,
• možnost použít celou škálu moderních kování a klik či madel na míru díky použití profilů s různou šířkou,
• možnost použít skryté závěsy či zámky na dálkové ovládání díky použitým šířkám profilů,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ OKNEM

74 mm

74 mm

ROHOVÝ
SLOUPEK
90º S OKNEM

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 74HI
TM 74HI okna

TM 74HI dveře

Propustnost vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

třída 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

E 1050 dle PN-EN 12208

E 900 dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 1,0 W/m2K

Uf = od 1,2 W/m2K

dle PN-EN ISO 10077-2

dle PN-EN ISO 10077-2

Zvuková izolace

Rw = 31÷44 dB dle PN-EN ISO 20140-3

Rw = 28÷42 dB dle PN-EN ISO 20140-3

Odolnost proti vloupání

RC2, RC2N, RC3

RC2, RC2N, RC3

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Konstrukční hloubka okna

Konstrukční hloubka dveří

Tloušťka skla u okna

Profil zárubně

74 mm

Profil křídla

83,4 mm

Profil zárubně

74 mm

Profil křídla

74 mm

Profil zárubně

16÷58 mm

Profil křídla

25÷66 mm
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TM

74

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

HI

MODUL

MODULOVÁ FASÁDA

TM 74HI MODUL - VLASTNOSTI SYSTÉMU
TM 74HI MODUL je systém hliníkových profilů určený k výrobě lehkých
obvodových plášťů.
Toto řešení umožňuje budovat fasád budov, které se skládají z modulů vzájemně
spojovaných systémovým způsobem (mj. s dodržením dilatačních spár mezi
moduly). Základem pro nový systém jsou oblíbené okenní systémy TM 74HI
a TM 74HI US, které jsou navíc doplněny dekorativními klipy systému FA 50N.
Zajímavou vlastností tohoto řešení je možnost dosáhnout plynulého přechodu
mezi tradičně zasklenými prvky na vnitřní straně a zasklenými prvky na venkovní
straně budovy.

Fotografie: Příklad modulového řešení
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OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ TM 74HI MODUL

ZALETY SYSTEMU
• modulová konstrukce fasády budovy, která urychluje montáž a zvyšuje její kvalitu,
• moderní řešení dilatace mezi moduly,
• plynulý přechod mezi zasklenými elementy z vnitřní strany a z venkovní strany budovy
• možnost kombinace s jinými systémy YAWAL.

SVISLÝ ŘEZ

ŘEZ SVISLÝM SLOUPKEM

PŘÍKLAD MODULU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
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TM

62

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

HI

DOBRÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

TM 62HI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
TM 62HI je systém sloužící k výrobě oken a dveří, u nichž je vyžadována
tepelná izolace.
Ke zlepšení tepelně izolačních vlastností dochází také díky použití speciálních
vložek pod sklo v prostoru mezi skleněnou tabulí a profilem. Systém splňuje
přísné požadavky kladené na veřejné budovy s intenzivním provozem
a budovy k bydlení. Díky konstrukci profilu se 3 komorami a použití izolačního
materiálu (polyuretan) mezi izolačními vložkami lze dosáhnout nízké hodnoty
součinitele prostupu tepla.

Fotografie: Apartmány Galeria Park, Varšava
Projekt: KAPS Architekci, Varšava
Výrobce hliníku: MBB, Toruń
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VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ TM 62HI

• lepší tepelné parametry oproti systému TM 62 o 20-40%,
• úspora energie přispívající ke snížení nákladů na vytápění budovy,
• možnost použít neviditelné závěsy a kování ukryté v polodrážce,
• možnost zhotovit konstrukce oken, dveří a výkladních skříní se zvýšenou odolností proti vloupání,
• možnost ohýbání profilů,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

OKNO V PANELU

DVEŘE S PRAHEM
62,2 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 62HI
TM 62HI okna

TM 62HI dveře

Propustnost vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

třída 2 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

E1050 dle PN-EN 12208

3A dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

1,3÷2,45 W/(m2K)

1,3÷2,45 W/(m2K)

dle PN-EN ISO 10077-2

dle PN-EN ISO 10077-2

Zvuková izolace

Rw= 35÷42 dB dle PN-EN ISO 140-3

Rw= 35÷44 dB dle PN-EN ISO 140-3

Odolnost proti vloupání

RC2, RC3 dle PN- EN 1627

RC2, RC3 dle PN- EN 1627
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TM

62

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

OPTIMÁLNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOST

TM 62 - VLASTNOSTI SYSTÉMU
TM 62 je tříkomorový systém hliníkových profilů, který slouží k výrobě
moderních okenních a dveřních konstrukcí s tepelně izolačními vlastnostmi.
Systém splňuje přísné požadavky kladené na veřejné budovy s intenzivním
provozem (školy, úřady, nemocnice, banky) a budovy k bydlení. Umožňuje
vytvářet konstrukce velkých rozměrů, díky použití vyztužených profilů.
Díky různorodosti speciálních profilů lze úsporně vyrábět okna požadované
velikosti a libovolně vzájemně kombinovat jejich různé typy.

Fotografie: Klinika Budzik, Varšava
Projekt: Zespół projektantów pod kierunkiem Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego
Výrobce hliníku: APS System Sp. J., Częstochowa
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VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ TM 62

• možnost zhotovit konstrukce oken, dveří a výkladních skříní se zvýšenou odolností proti vloupání,
• možnost sestavovat různé konstrukce pod jakýmkoli úhlem,
• možnost ohýbání profilů,
• možnost použít výplně různého typu,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

OKNA OTEVÍRANÉ DOVNITŘ

62 mm

ŘEZ OTOČNÝM OKNEM

62 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 62
TM 62 2.1 okna

TM 62 2.1 dveře

Propustnost vzduchu

třída do 4 dle PN-EN 12207

třída do 2 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída E1050 dle PN-EN 12208

třída 3A dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

2,02÷2,51 W/(m2K)

2,2÷2,65 W/(m2K)

dle PN-EN ISO 10077-2

dle PN-EN ISO 10077-2

Zvuková izolace

Rw= 32÷42 dB dle PN-EN ISO 20140-3

Rw= 35÷44 dB dle PN-EN ISO 20140-3

Odolnost proti vloupání

RC2, RC3

RC2, RC3

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Konstrukční hloubka dveří

Konstrukční hloubka okna

Tloušťka skla u okna

STANDARD

OTOČNÉ KŘÍDLO

Profil zárubně

62 mm

-

Profil křídla

62 mm

-

Profil zárubně

62 mm

62 mm

Profil křídla

71,4 mm

71,4 mm

Profil zárubně

6÷45 mm

4÷48 mm

Profil křídla

14÷54 mm

-
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TM

TM

62

74

77

HI

INDUSTRIAL

HI

INDUSTRIAL

OKENNÍ SYSTÉMY S TEPELNOU IZOLACÍ

HI

INDUSTRIAL

INDUSTRIÁLNÍ STYL

TM INDUSTRIAL - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systémy TM 62 / TM 62HI, 74HI, 77HI Industrial představují
moderní řešení, která svým tvarem imitují ocelová okna.
Jsou ideální jako náhrada starých ocelových oken v modernizovaných
průmyslových objektech, loftech a starých městských budovách,
umožňují zachovat industriální atmosféru objektu a zároveň splnit
požadavky kladené na moderní architekturu. Jejich základem jsou
hliníkové profily s tepelně izolační vložkou a výplní, která má vysoké
tepelně izolační parametry.

Fotografie: ŁSSE - Fabryka Grohmana, Lodž
Projekt: AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o., Lodž
Výrobce hliníku: OLI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski
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VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ SYSTÉMY S TEPELNOU IZOLACÍ TM INDUSTRIAL

• plná kompatibilita se systémy Yawal TM 62 / TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI,
• dokonalé hodnoty koeficientu tepelné prostupnosti,
• efektivní systém odvádění vody,
• estetika zajištěná malou vnější šířkou okenního rámu,
• možnost realizovat moderní řešení okenních konstrukcí v různých konfiguracích,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

TM 77HI INDUSTRIAL

77 mm

62 mm

TM 62HI INDUSTRIAL

TM 74HI INDUSTRIAL

74 mm
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TM

62

74

77

HI US

HI US

OKENNÍ SYSTÉMY S TEPELNOU IZOLACÍ

HI US

EFEKT SKRYTÉHO KŘÍDLA

TM 62HI US, 74HI US, 77HI US - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systémy TM 62HI US, 74HI US, 77HI US jsou řešení, která
umožňují dosáhnout efektu neviditelného okenního křídla
se zdánlivou nemožností jej otevřít.
Okna se skrytým křídlem představují moderní řešení s vysokými
jakostními parametry. Základem systému jsou hliníkové profily
s izolační vložkou v kombinaci s výplní s vysokou tepelně izolační
vlastností.

Fotografie: Bytový dům, Poznań
Projekt: Archikwadrat, Poznań
Výrobce hliníku: Lindhorst Sp. z o.o., Sp. k, Poznań
Inwestor: Wechta Inwestycje Sp. z o.o.
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost vyrobit křídla neviditelná zvenku,
• estetika zajištěná malou vnější šířkou okenního rámu,
• dokonalé hodnoty součinitele prostupu tepla,

OKENNÍ SYSTÉMY S TEPELNOU IZOLACÍ TM US

• možnost realizovat moderní řešení okenních konstrukcí v různých konfiguracích,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

OKNO SE SKRYTÝM
KŘÍDLEM V SYSTÉMU TM 74HI US

DĚLICÍ PŘÍČKA V OKNĚ SE SKRYTÝM KŘÍDLEM
V SYSTÉMU TM 77HI US

77 mm

74 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US
TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

třída do 4 dle PN-EN 12207

třída do 4 dle PN-EN 12207

třída do 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída E1350 dle PN-EN 12208

třída E1350 dle PN-EN 12208

třída E1350 dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu

Uf = 1,70÷2,18 W/(m2K)

Uf = 1,33÷1,59 W/(m2K)

Uf = 1,16÷1,37 W/(m2K)

tepla

dle PN-EN ISO 10077-2

dle PN-EN ISO 10077-2

dle PN-EN ISO 10077-2

Propustnost
vzduchu

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Konstrukční hloubka okna

Tloušťka skla u okna

TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

Profil zárubně

62 mm

74 mm

77 mm

Profil křídla

64,9 mm

76,9 mm

79,9 mm

24÷52 mm

24÷64 mm

26÷67 mm
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74

77

HI

HI

AUTOMATICKÉ DVEŘE

HI

POHODLÍ A ESTETIKA

AUTOMATICKÉ DVEŘE - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Automatické dveře patří k produktům s nejvyššími
technickými parametry.
Systém umožňuje konstruovat různé typy automatických
jednokřídlových a dvoukřídlých dveří, s bočními i horními
světlíky.

Fotografie: Collegium Paderevianum II Jagellonské univerzity, Krakov
Projekt: Bończa Studio, Wieliczka
Výrobce hliníku: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice
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VÝHODY SYSTÉMU
• shoda s novou normou EN 16005:2013 pro dveře s pohony,
• použití PIR pěn jako materiálu vyplňujícího profily,

AUTOMATICKÉ DVEŘE - TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI

• pěny pod skla z materiálu Styrodur,
• snadná montáž na fasádu FA 50N,
• možnost rozdělení křídla příčkou,
• možnost montáže různých typů pohonů.

PŘIVÍRÁNÍ DVEŘÍ NA STYČNÉ PLOŠE
SE STĚNOU PROFILU TM 74HI

74 mm
80,5 mm

80,5 mm
74 mm

62 mm

68,5 mm

68,5 mm

62 mm

PŘIVÍRÁNÍ DVEŘÍ NA STYČNÉ PLOŠE
SE STĚNOU PROFILU TM 62HI

77 mm
83,5 mm

77 mm

83,5 mm

PŘIVÍRÁNÍ DVEŘÍ NA STYČNÉ PLOŠE SE STĚNOU PROFILU
TM 77HI
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HI

OUTWARD

HI

OUTWARD

OKENNÍ SYSTÉMY S TEPELNOU IZOLACÍ

HI

OUTWARD

OKNA OTEVÍRANÁ SMĚREM VEN

PI 50N, TM 62HI, 74HI, 77HI OUTWARD - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systémy PI 50N, TM 62HI, TM74HI a TM77HI OUTWARD představují
řešení umožňující otevírat hliníková okna směrem ven.
Okna otevíraná směrem ven jsou populární zejména na zahraničních trzích, avšak
i z nás si nacházejí stále více příznivců. Základní výhodou projektů tohoto typu
je úspora místa v interiéru. Velmi důležitou roli zde hraje také skutečnost,
že konstrukce okna otevíraného směrem ven umožňuje, aby vítr působící
na okno přitlačoval okno k rámu a zajišťoval tak velmi dobrou těsnost konstrukce.
Základem systému OUTWARD jsou hliníkové profily s tepelně izolační vložkou.
nabízené v rámci čtyř populárních okenních systémů z nabídky YAWAL.
Toto řešení umožňuje vybrat optimální variantu z hlediska očekávané tepelně
izolační schopnosti.

Fotografie: Základní škola č. 3, Ruda Śląska
Projekt: architekciPL
Výrobce hliníku: Domkat Sp. z o.o.
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ZALETY SYSTEMU
• okna otwierane na zewnątrz nie zabierają miejsca wewnątrz pomieszczenia,
• możliwość dostosowania systemu do oczekiwanego poziomu izolacyjności termicznej,

SYSTEM DRZWI AUTOMATYCZNYCH TM OUTWARD

• doskonała szczelność konstrukcji,
• produkt eksportowy spełniający wymagania rynków skandynawskiego i brytyjskiego,
• możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych w różnych układach,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

TM 62HI OUTWARD

62 mm

50 mm

PI 50N OUTWARD

TM 77HI OUTWARD

74 mm

77 mm

TM 74HI OUTWARD

PARAMETRY TECHNICZNE - TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US
Przepuszczalność powietrza

klasa 4 wg PN-EN 12207

Wodoszczelność

klasa E750 wg PN-EN 12208

Odporność na obciążenie wiatrem

klasa C4 wg PN-EN 12210

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Głębokość
konstrukcyjna okna
Grubość szyby dla okna

PI 50N

TM 62HI

TM 74HI

TM 77HI

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

Profil ościeżnicy

62 mm

62 mm

74 mm

77 mm

Profil skrzydła

64,9 mm

64,9 mm

76,9 mm

79,9 mm

24÷52 mm

24÷52 mm

24÷64 mm

26÷67 mm
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PI

50N

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

PI 50 N - VLASTNOSTI SYSTÉMU
PI 50N je široce pojatý systém hliníkových profilů, který slouží k výrobě
moderních, zateplených různých typů oken a dveří, výkladních skříní,
příček a větrolamů.
Díky různorodosti profilů lze zkonstruovat dveře na povrchových závěsech
i na závěsech upevněných uvnitř profilu.

Fotografie: Hudební škola Oskara Kolberga, Radom
Projekt: Archi-Rad 2000 Piotr Wypchło, Radom
Výrobce hliníku: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost konstruovat různá řešení z minimálního počtu profilů, možnost zefektivnit výrobu a zlepšit estetické vlastnosti
produktů díky použití systému skrytého kování s rychlou montáží,

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLACÍ PI 50N

• univerzálnost řešení díky různorodosti kování a dvěma způsoby jeho montáže,
• možnost vytvářet konstrukce velkých rozměrů díky použití vyztužených profilů,
• možnost vestavby dveří do řady výkladních skříní díky doplňkovým profilům,
• možnost vzájemně napojovat konstrukce pod různými úhly,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ÚHLOVÉ
ŘEŠENÍ 90O-170O

50 mm

ZÁVĚSNÉ DVEŘE
50 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - PI 50N
PI 50N okna

PI 50N dveře

PI 50N OUTWARD

třída 4 dle PN-EN 12207

třída 3 dle PN-EN 12207

třída 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída E750 dle PN-EN 12208

třída A5 dle PN-EN 12208

třída E750 dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu

Uf=2,2÷2,7 W/m2K

Uf=2,3÷2,7 W/m2K

Uf=2,3÷2,7 W/m2K

tepla

dle PN-EN ISO 10077-2

dle PN-EN ISO 10077-2

dle PN-EN ISO 10077-2

Rw=30÷40 dB

Rw=30÷40 dB

Rw=30÷40 dB

dle PN-EN ISO 140-3

dle PN-EN ISO 140-3

dle PN-EN ISO 140-3

Propustnost
vzduchu

Zvuková izolace

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
STANDARD
Konstrukční hloubka okna

Tloušťka skla

OTOČNÉ
KŘÍDLO

OUTWARD

Profil zárubně

50 mm

50 mm

50 mm

Profil křídla

59 mm

59 mm

59 mm

Profil zárubně

4÷34 mm

6÷43 mm

6÷35 mm

Profil křídla

6÷44 mm

6÷43 mm

6÷35 mm
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TM

75

SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍCH STĚN A DVEŘÍ

EI

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM

TM 75EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Tento systém slouží k výrobě protipožárních stěn a dveří s třídou
odolnosti proti ohni El 30 - El 60, které se používají jako vnitřní a vnější
příčky v budovách.
Systém umožňuje vyrábět širokou škálu dveřních konstrukcí, stěn a jejich
kombinací. Umožňuje zhotovit také kouřotěsné konstrukce. Tepelně izolované
profily systému TM 75EI se skládají ze dvou hliníkových částí, které jsou vzájemně
odděleny izolačními páskami.
Roli izolace v profilech plní pásky z polyamidu vyztuženého skelným vláknem,
širokého 32 mm. Profily jsou vyráběny ve dvou konstrukčních variantách,
které se vzájemně liší tím, do jaké míry jsou hliníkové profily vyplněny izolačními
a ohnivzdornými vložkami.
Fotografie: Malopolská zahrada umění, Krakov
Projekt: Ingarden & Ewy Architekci, Krakov
Výrobce hliníku: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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74,8 mm

VÝHODY SYSTÉMU
• systém je klasifikován jako kouřotěsný ve třídě Sm, Sa
• materiály jsou klasifikovány jako oheň nešířící (NRO),

SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍCH STĚN A DVEŘÍ TM 75EI

• velký výběr konstrukčních řešení od příček, přes výkladní skříně, až po jednokřídlové
či dvoukřídlé dveře (na výběr je také varianta s nadsvětlíky a bočními světlíky),
• široký výběr výplní o tloušťce od 8 do 50 mm.

ŘEZ DVEŘMI S KARTÁČEM

74,8 mm

ROHOVÉ
NAPOJENÍ

VARIANTA 82 mm

VARIANTA 82 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 75EI
Propustnost vzduchu

třída 2 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída 3A dle PN-EN 12208

Požární klasifikace

třída EI 30, EI 60 dle PN-EN 13501-2+A1

Odolnost proti zatížení větrem

třída C1 dle PN-EN 12210

Součinitel prostupu tepla

Uf = 2,55÷2,6 W/(m2K) dle PN-EN ISO 6946

Zvuková izolace

Rw= 35÷40 dB dle PN-EN ISO 140-3

Technické schválení

AT-15-6830/2016

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Konstrukční hloubka dveří

Tloušťka skla

DVEŘÍ

PEVNÁ OKNA

Profil zárubně

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

Profil křídla

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

do 62 mm

do 62 mm
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TM

75

PROTIPOŽÁRNÍ BEZPŘÍČKOVÉ CELOSKLENĚNÉ STĚNY

EI

ESTETIKA A BEZPEČNOST

TM 75EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Novinkou v systému TM 75EI jsou protipožární bezpříčkové celoskleněné stěny (bez viditelných svislých
profilů mezi skleněnými tabulemi), které zaručují požární ochranu ve třídě EI 30 a EI 60 a zároveň
optimálně využívají denní světlo a vizuálně zvětšují interiér.
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VÝHODY SYSTÉMU
PROTIPOŽÁRNÍ BEZPŘÍČKOVÉ CELOSKLENĚNÉ STĚNY TM 75EI

• bez viditelného profilu oddělujícího skleněné tabule (viditelný profil pouze kolem konstrukce),
• možnost zhotovit stěnu až do výšky 3840 mm,
• možnost vestavby dveří TM 75 EI s odolností EI 30 i EI 60,
• možnost vestavby celoskleněných dveří bez třídy odolnosti proti ohni ze systému PBI 50N,
• možnost vybrat výrobce skla EI 30 a EI 60: Vetrotech, SAINT-GOBAIN a AGC a EI 30 Bohamet,

≥ 31 mm

≥ 23 mm

• rohové spojení dvou skleněných tabulí pod úhlem 90º.

NAPOJENÍ DVOU SKLENĚNÝCH TABULÍ
ODOLNOST PROTI OHNI EI 30 A EI 60

NAPOJENÍ DVOU SKLENĚNÝCH TABULÍ
POD ÚHLEM 90° ODOLNOST
PROTI OHNI EI 30 A EI 60

SCHÉMA MOŽNOST PROVEDENÍ BEZPŘÍČKOVÉ
STĚNY S ODOLNOSTÍ PROTI OHNI EI 30 A EI 60
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TM

75

AUTOMATICKÉ DVEŘE

EI

POHODLÍ A BEZPEČNOST

TM 75EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém automatických posuvných dveří s třídou
odolnosti proti ohni EI 30 byl vyvinut jako doplněk
k systému pro výstavbu vnitřních a vnějších
protipožárních dělicích stěn - TM 75EI.
Pohon automatických dveří lze montovat jak do zděných
stěn tak do stěn vytvořených ze systému Yawal TM 75EI.

Fotografie: Polská kancelářská budova Koks, Katowice
Projekt: Archas Design, Bielsko-Biała
Výrobce hliníku: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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NAPOJENÍ DVEŘÍ NA STĚNU
SYSTÉMU TM 75 EI

74,8 mm

AUTOMATICKÉ DVEŘE TM 75EI

74,8 mm

STYK DVOU KŘÍDEL
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TM

TM

75

62

EI

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY PRO PROTIPOŽÁRNÍ
DVEŘE A STĚNY

EI

TM 75EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Oboustranné, průhledné ventilační mřížky jsou určeny pro protipožární dveře nebo stěny s odolností proti ohni 30
nebo 60 minut.
Mají výplň z tepelně expanzního kompozitu, který zvětšuje svůj objem již při teplotě 120 stupňů a vytváří tak těsnou, nehořlavou
bariéru. Mřížky zároveň zajišťují správné větrání místností a ochranu proti ohni a kouři. Mřížky jsou nabízeny v různých velikostech
a různých variantách proudění vzduchu. Mají technické schválení Ústavu stavební techniky. Jsou určeny k použití ve veřejných
budovách.
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VENTILAČNÍ MŘÍŽKY PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE TM 75EI

max. 600 mm

max. 810 mm

max. 810 mm

A

B

max. 600 mm

max. 600 mm

max. 600 mm

Rozměry ventilačních mřížek
Č. DÍLU

A

B

Č. DÍLU

A

B

610.2020.0

200

200

610.5075.0

500

75

610.3020.0

300

200

610.5020.0

500

200

610.3030.0

300

300

610.5030.0

500

300

610.4020.0

400

200

610.5060.0

500

600

610.4030.0

400

300

610.6040.0

600

400

610.4576.0

450

76

610.6060.0

600

600

TM 75EI - Ventilační mřížky pro protipožární dveře
Odolnost mřížek proti ohni

od EI 30 do EI 60
Hliníkový rámeček vyplněný tepelně expanzním kompozitem.

Rozměry mřížek

Min. - 200 mm x 200 mm
Max. - 600 mm x 600 mm
Mřížka je eloxovaná v barvě F1. Na objednávku lze provést
vysoce kvalitní práškové lakování barvou odolnou proti korozi (vzorník RAL)

Způsob montáže

Mřížka má hrdlo, které usnadňuje montáž.
Navíc má kuželové otvory pro šrouby, takže její uchycení je velmi stabilní.
Je dodávána v sadě se zadním rámečkem a montážními šrouby.
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TM

62

SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍCH STĚN A DVEŘÍ

EI

EKONOMICKÝ PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM

TM 62EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém Yawal TM 62EI 30 slouží k výrobě velmi široké škály protipožárních
stěn s třídou odolnosti proti ohni EI 30, které se používají jako vnější a vnitřní
stavební příčky.
Tepelně izolované profily se skládají ze dvou hliníkových částí, které jsou vzájemně
odděleny tepelně izolační vložkou. Roli izolace v profilech plní pásky z polyamidu
vyztuženého skelným vláknem, široké 23 mm.
Prostřední komora profilu je vyplněna izolační, ohnivzdornou výplní. Systém TM 62EI
30 má technické schválení.

NOVINKA
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VÝHODY SYSTÉMU
SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍCH STĚN A DVEŘÍ TM 62EI 30

• široké možnosti využití jako vnitřní a vnější příčky,
• materiály jsou klasifikovány jako oheň nešířící (NRO),
• optimální tepelně izolační schopnost.

ŘEZ PŘÍČNÍKEM
- VODOROVNÝM NEBO SVISLÝM
62 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 62EI
Odolnost proti ohni

EI 30 dle PN-EN 13501-2

Infiltrace vzduchu

třída A4 dle PN-EN 12152

Těsnost proti pronikání vody

třída RE750 dle PN-EN 12154

Odolnost proti zatížení větrem

třída C1 dle PN-EN 12210

Odolnost proti nárazu

třída 4b dle ETAG nr 003

Zvuková izolace

36 dB÷40 dB dle PN-EN ISO 140-3

Klasifikace v oblasti šíření ohně

dle PN-90/B-02867 (NRO)

Wewnętrzna
Hloubka
profilu
widoczna szerokość

62 mm

Výplň

15÷36 mm

Wewnętrzna
Klasifikace
v oblasti
widoczna
požární
szerokość
odolnosti

EI 30 dle PN-EN 13501-2:2016

Klasifikace v oblasti kouřotěsnosti

Sa S200 dle PN-EN 13501-2:2016
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TM

90

PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

EI

FIRE BLOCK 120

DLOUHODOBÁ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI - VLASTNOSTI SYSTÉMU
YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI slouží k výrobě široké škály
protipožárních dělicích stěn s třídou odolnosti proti ohni EI 120.
Je kompatibilní se systémem TM 75EI. Systém TM 90EI splňuje požadavky
platného technického schválení. Maximální rozměry konstrukce protipožárních stěn, které lze pomocí tohoto systému vyrobit: výška: 4000
mm; šířka: 5240 mm.

Fotografie: Neofilologie – Slezská univerzita, Sosnowiec
Projekt: Biuro Architektoniczne Taczewski, Katowice
Výrobce hliníku: ACARI Sp. z o.o., Krakov
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PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

VÝHODY SYSTÉMU
• materiály jsou klasifikovány jako oheň nešířící (NRO),
• tepelně izolační vlastnosti,
• použití výplní o tloušťce do 100 mm,
• možnosti výstavby vnitřních stěn bez odolnosti proti ohni v souladu s technickým schválením,
• možnost vestavby dveří systému YAWAL TM 75 EI.

128 mm

NAPOJENÍ STĚNY TM 90EI
A DVEŘÍ SYSTÉMU TM 75EI

88,8 mm

88,8 mm

ZPŮSOB MONTÁŽE
KONSTRUKCE K PODKLADU

ŘEZ SLOUPKEM
NEBO PŘÍČNÍKEM

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 90EI
Odolnost proti ohni

EI 120 dle PN-EN 13501-2

Infiltrace vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12152

Těsnost proti pronikání vody

třída R7 dle PN-EN 12154

Požární klasifikace

EI 120 dle PN-EN 13501-2+A1

Odolnost proti zatížení větrem

třída C1 dle PN-EN 12210

Zvuková izolace

Rw=43 dB dle PN-B-02151-3

Součinitel prostupu tepla

Uf= 2,4÷2,8 W/m2K dle PN-EN ISO 6946

Wewnętrzna
Kategorie
ochrany
widoczna
protiszerokość
korozi

C1 - C4 dle PN-EN ISO 12944-2

Odolnost proti nárazu ściany wew.

IVb dle ETAG nr 003

Odchylka stěny od svislice

10°
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Minimální zvenku viditelná šířka okenní konstrukce otevírané dovnitř

profil zárubně

68,2 mm

Konstrukční hloubka

profil zárubně

88,8÷120 mm

Výška zasklívací lišty

28,0 mm

Tloušťka výplní / zasklení

do 100 mm

63

DP

180

SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ - zárubeň s pevnou částí

DOKONALÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

DP 180 - VLASTNOSTI SYSTÉMU
DP 180 je systém, který slouží k výrobě zdvižně posuvných oken a dveří
pro venkovní instalaci. Systém DP 180 je moderní řešení, jehož základem
jsou hliníkové profily s tepelně izolačními vložkami.
Konstrukce systému DP 180 snižuje tepelné ztráty budovy a tím také provozní
náklady projektovaných objektů. Produkt je určen jak pro bytové objekty, tak pro
veřejné budovy.

Fotografie: Rodinný dům
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VÝHODY SYSTÉMU
SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ DP 180

• dokonalá tepelně izolační schopnost - Uf = od 1,1 W/m2K,
• tloušťka výplně až 62 mm,
• možnost výroby velmi rozměrných dveří s hmotností křídla až 430 kg,
• možnost provedení celoskleněného rohového spojení pod úhlem 90˚,
• možnost zhotovení dveří se zapuštěným prahem - prostor bez architektonických bariér,
• velmi dobré parametry vodotěsnosti a propustnosti vzduchu,
• možnost montáže automatického systému otevírání a zavírání dveří,
• možnost použít kování s mikroventilací,
• možnost montáže výplně zvenku,
• možnost spojení skel bez příček,
• pohyblivý rohový sloupek,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

NAPOJENÍ
KŘÍDEL
DVEŘÍ
ŘEZ
ZÁRUBNÍ
A DVEŘNÍM
KŘÍDLEM

180 mm
Montáž mechanizmu pro
automatické otevírání dveří - volitelná možnost.

Šířka a výška dveřního křídla může dosahovat až 3300 mm, s hmotností křídla až 430 kg. Velká zasklení jsou identifikačním
znakem moderního stavitelství. Skleněné tabule montované pomocí hliníkových profilů přidají každé konstrukci na lehkosti.
Tímto lze dosáhnout průhledné bariéry, která i přes svou průhlednost tvoří promyšlenou ochranu proti chladu, větru, dešti nebo
slunečním paprskům.

TECHNICKÉ PARAMETRY - DP 180
Šířka profilů

Zárubeň: 180 mm, Křídlo: 81 mm

Tloušťka výplně

18÷62 mm

Těsnění

EPDM, TPE

Hmotnost křídla

max. 430 kg

Výška křídla

max. 3300 mm

Šířka křídla

max. 3300 mm

Propustnost vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída E1350 dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uw od 0,8 W/m2K, Uf od 1,1 W/m2K

Odolnost proti zatížení větrem

třída C3 dle PN-EN 12210
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DP

180

SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ - zárubeň se dvěma a třemi kolejnicemi

DOKONALÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

DP 180 - zárubeň se dvěma a třemi kolejnicemi
Představujeme Vám novou verzi systému DP 180 s revolučním
řešením zárubně se dvěma a třemi kolejnicemi, díky níž lze
dosáhnout dokonalých tepelně izolačních parametrů. Po celém
obvodu zárubně je použitý izolační profil z HPVC. Profily ze zárubně
se třemi kolejnicemi použité v systému umožňují vytvářet
vícenásobné zárubně.
Aby se zabránilo deformaci křídel v důsledku rozdílných teplot, jsou profily
křídla vybaveny tepelně izolačními vložkami typu Anti-Bi-Metal.
Odolnosti proti poškrábání bylo zase dosaženo díky použití vroubkovaného
prahového profilu, který navíc umožňuje snadný posuv křídel.

Fotografie: Sídliště Wysoka NOWA, Wrocław, Wysoka/Wrocław
Investor: C.L.A.- Invest Sp. z o.o.
Projekt: KWK PROMES Robert Konieczny
Výrobce hliníku: Przedsiębiorstwo Ślusarsko-Budowlane Leszek Pluta, Kielce / APS System Sp. j., Częstochowa
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NOVINKA

VÝHODY SYSTÉMU
SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ DP 180

• dokonalá tepelně izolační schopnost (inovativní konstrukce zárubně se dvěma kolejnicemi – tři řady tepelně izolačních
vložek),
• jednoduchý a intuitivní systém odvodnění konstrukce,
• inovativní dvousložková těsnění na křídlo,
• možnost vyrábět konstrukce ve všech schématech dostupných na trhu,
• profily křídla jsou vybaveny moderními tepelně izolačními vložkami ANTI BI METAL,
• izolační základna pod spodní zárubní dlouhá 6,5 m – není nutné napojování,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ ZÁRUBNÍ SE DVĚMA KOLEJNICEMI

ŘEZ ZÁRUBNÍ SE TŘEMI KOLEJNICEMI

TECHNICKÉ PARAMETRY - DP 180
Šířka profilů

Zárubeň: 180 mm, Křídlo: 81 mm

Tloušťka výplně

18÷62 mm

Těsnění

EPDM, TPE

Hmotnost křídla

max. 430 kg

Výška křídla

max. 3300 mm

Šířka křídla

max. 3300 mm

Propustnost vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída E1350 dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uw od 0,8 W/m2K, Uf od 1,1 W/m2K

Odolnost proti zatížení větrem

třída C3 dle PN-EN 12210
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DP

150T

SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ

VELKÁ ZASKLENÍ

DP 150T - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém DP 150T umožňuje zkonstruovat zdvižně posuvné dveře.
Hliníkové profily tohoto systému byly navrženy tak, aby zajistily dosažení vysokých parametrů
tepelné izolace. Systém DP 150T umožňuje zhotovit konstrukce vysoké až 3300 mm,
s hmotností křídla až 400 kg. Zdvižně posuvné kování zajišťuje pohodlné a jednoduché
ovládání i takto velkých a těžkých křídel. Dveře tohoto typu se používají jako vnější bariéry,
jako východy na terasu či dveře v zimních zahradách.

Fotografie: Rodinný dům
Projekt: REFORM Marcin Tomaszewski, Lodž
Výrobce hliníku: ZIMNY Sp. z o.o., Lodž
Projekt domu byl oceněn v prestižní mezinárodní soutěži European Property Awards
v kategorii Architecture Single Residence 2014-2015.
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VÝHODY SYSTÉMU
SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ DP 150T

• možnost použít velmi velká zasklení,
• možnost použít výplně různého typu,
• možnost zhotovit konstrukce s více kolejnicemi,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ DVEŘMI NA ÚROVNI PODLAHY

66 mm

ŘEZ ROHOVÝM SPOJEM
90 stupňů

TECHNICKÉ PARAMETRY - DP 150T
Infiltrace vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

Těsnost proti pronikání vody

třída 9A dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 1,2 W/m2K

Odolnost proti zatížení větrem

C3 dle PN-EN 12210

Zvuková izolace

Rw = do 42 dB dle PN-EN ISO 140-3
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Viditelná výška/šířka

Konstrukční hloubka

dolní profil zárubně

44 mm

horní profil zárubně

22 mm

profil křídla

103,5 mm

profil zárubně

150 mm / 234 mm

profil křídla

66 mm

Výška zasklívací lišty

22 mm

Tloušťka skla

8÷50 mm
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DP

100

SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

DP 100 - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Posuvné a zdvižně posuvné dveře jako ekonomické řešení pro venkovní montáž.
Systém DP 100 je moderní, vysoce kvalitní řešení, jehož základem jsou hliníkové profily
s tepelně izolační vložkou.

Fotografie: Rodinný dům
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VÝHODY SYSTÉMU
SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ DP 100

• možnost použít výplně různého typu,
• ekonomické řešení,
• možnost zhotovit konstrukce se dvěma nebo třemi kolejnicemi,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ DVEŘMI NA ÚROVNI PODLAHY

SLOŽENÍ KŘÍDEL

103.2 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - DP 100
Infiltrace vzduchu

třída 4 dle PN-EN 12207

Těsnost proti pronikání vody

třída 9A dle PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 2,6 W/m2K

Odolnost proti zatížení větrem

C2 dle PN-EN 12210
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Viditelná výška/šířka

Konstrukční hloubka

dolní profil zárubně

39 mm

horní profil zárubně

27 mm

profil křídla

96 mm

profil zárubně

103,2 mm / 163,8 mm

profil křídla

42,6 mm

Výška zasklívací lišty

22 mm

Tloušťka skla

14÷28 mm
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L

50

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

OCHRANA PROTI NEPŘÍZNIVÉMU POČASÍ

L50 - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Moderní systém hliníkových profilů, který umožňuje navrhovat
a realizovat zasklené posuvné segmenty na balkonech
a lodžiích (L 50B) a posuvné segmenty pro vnitřní příčky
(L 50S).
Prosklené příčky jsou nehořlavé a jsou klasifikovány jako konstrukce
oheň nešířící (NRO). Systém L 50 se skládá z jednokomorových
hliníkových profilů bez tepelně izolační vložky. Posuv křídel probíhá
na speciálně adaptovaných pojezdových vozících.
Vzhledem k použití zárubně lze vyrobit prefabrikovanou konstrukci
na dvojité nebo trojité kolejnici. Tento systém splňuje požadavky
platného technického schválení.

Fotografie: Bytový dům, Kowno
Výrobce hliníku: UAB „Alseka“
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VÝHODY SYSTÉMU
• větší bezpečnost a pohodlí uživatelů obývajících místnosti,
• omezení hluku, který proniká zvenku,

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ L 50

• ochrana proti nepříznivému počasí,
• možnost použít různých typů výplní,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

50 mm

89.5 mm

ŘEZ POSUVNÝMI KŘÍDLY

TECHNICKÉ PARAMETRY - L 50
Zvuková izolace

zlepšení zvukové izolace oken o 22 dB dle PN-87/B-02151/03

Třída odolnosti proti ohni

NRO
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Viditelná výška/šířka

Konstrukční hloubka

dolní profil zárubně

37 mm

vodorovné křídlo

77,4 mm

svislé křídlo

96 mm

profil zárubně

77,4 mm

profil křídla

50 mm – se dvěma kolejnicemi / 89,5 mm – se třemi kolejnicemi

Výška zasklívací lišty

20 mm

Tloušťka skla

4÷18 mm

73

PBI

84

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM BEZ TEPELNÉ IZOLACE

OFFICE

VYSOKÁ ZVUKOVÁ IZOLACE

PBI 84 OFFICE - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém hliníkových profilů PBI 84 Office
je určen ke výstavbě vnitřních dělicích příček
a prostor typu „open space“.
Systém je plně integrován se dveřmi PBI 50N,
dveřmi s výplní a celoskleněnými dveřmi.
V nabídce jsou dvě varianty hlavního profilu standardní a ekonomická.

Fotografie: CKA, Kozienice
Projekt: Pracownia Projektowa F-11
Výrobce hliníku: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM BEZ TEPELNÉ IZOLACE PBI 84 OFFICE

• možnost instalovat výplně s širokým rozsahem tlouštěk (skla od 6 do 12 mm, neprůhledné výplně od 12 do 18
mm), při zachování 38 mm šířky konstrukce viditelné zvenku,
• jednoduchý a účinný způsob spojení typu „T“,
• široký výběr venkovních západek,
• možnost údržby (čištění skel zvenku) díky použití vhodných západkových mechanizmů,
• možnost vedení kabeláže elektroinstalace,
• možnost libovolného tvarování díky úhlovým spojům,
• možnost instalace žaluzií s ručním i elektrickým pohonem,
• maximální výška konstrukce 3700 mm,
• možnost prefabrikace systému v podmínkách stavby,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

PŘIPEVNĚNÍ STĚNY K TYPICKÉ
STĚNĚ GKF
75 mm

ŘEZ SLOUPKEM
A PŘÍČNÍKEM
84 mm

84 mm

75 mm

VODOROVNÝ ŘEZ
CELOSKLENĚNÝMI DVEŘMI

TECHNICKÉ PARAMETRY - PBI 84 OFFICE
Odolnost proti nárazu

třída 4b dle ETAG nr 003

Zvuková izolace

39 dB÷48 dB dle PN-EN 140-3

Klasifikace v oblasti šíření ohně

dle PN-90/B-02867 (NRO)

Viditelná šířka

38 mm

Hloubka profilu

84 mm

Tloušťka skla

6÷13 mm

Tloušťka desky

12÷18 mm

Technické schválení

AT-15-9493-2015
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PBI

50N

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM BEZ TEPELNÉ IZOLACE

ŠIROKÝ VÝBĚR PROFILŮ

PBI 50N - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém slouží k výstavbě vnitřních i venkovních bariér, které nevyžadují
tepelnou izolaci - např.: kyvných dveří, výdejních oken, nenosných příček,
výkladních skříní či boxů.
Díky 50 mm hloubce profilu se jedná o jeden z nejpevnějších výrobků svého druhu
na trhu. Systém používá technologická řešení převzatá z dřívějšího „zatepleného“
systému PI 50N, který byl založen na skrytých závěsech. Doplňky a kování mají tyto
systémy společné. Unifikace systémů napomáhá rychlé realizaci konstrukcí a zároveň
snižuje riziko chyb při prefabrikaci.

Fotografie: PGE Turów Arena, Zhořelec
Projekt: Archimedia, Poznaň
Výrobce hliníku: APS System, Częstochowa
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VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM BEZ TEPELNÉ IZOLACE PBI 50N

• možnost zhotovit kouřotěsné konstrukce,
• možnost zhotovit kyvné dveře a výdejní okna,
• možnost zhotovit obloukové konstrukce,
• možnost zhotovit stěny pod jakýmkoli úhlem,
• možnost zhotovit konstrukce velkých rozměrů díky širokému výběru profilů (včetně vyztužených sloupků),
• možnost zkonstruovat dveře otevírané směrem dovnitř i ven, celoskleněné, jednokřídlé i dvoukřídlové dveře,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

ŘEZ SPOJEM STĚN

ŘEZ CELOSKLENĚNÝMI DVEŘMI

50 mm

mm
50

50 mm

ŘEZ DVEŘMI
S KARTÁČEM

TECHNICKÉ PARAMETRY - PBI 50N
Infiltrace vzduchu

třída 2 dle PN-EN 1227

Ovládací síla

třída 2 dle PN-EN 12046-2

Mechanická odolnost

třída 5 dle PN-EN 12400

Kouřotěsnost

třída Sa S200 dle PN-EN 13501-2+A1

Zvuková izolace

Rw=22-32 dB dle PN-B-02151-3

Technické schválení

AT-15-6924/2016

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Dveře
Výdejní

z okenních

Kyvné

Standardní

Závěsné

Harmonikové

Okna

okno

profilů

dveře

dveře

dveře

dveře

PO*

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

PS*

57 mm

21,8/45,5 mm

57 mm

50 mm

50 mm

50 mm

57 mm

Výška zasklívací lišty

20/22 mm

20 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

Tloušťka skla

6÷43 mm

4÷6,4 mm

4÷43 mm

4÷34 mm

4÷34 mm

6÷34 mm

6÷43 mm

Konstrukční
hloubka okna

PO* - profil zárubně / PS* - profil křídla
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PBI

50N

VÝDEJNÍ OKNO

POHODLÍ A ESTETIKA

VÝDEJNÍ OKNO - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Doporučujeme Vám nové hliníkové profily systému PBI 50N,
které umožňují navrhnout vnitřní konstrukce bez nároků
na tepelnou izolaci.
Systém je určen k výrobě lehkých dělicích stěn a příček v interiérech
s nejlepšími užitkovými a estetickými vlastnostmi. Díky použití
vyspělých technologií a vysoce kvalitních materiálů je produkt
neobyčejně pevný, stabilní a mechanicky odolný. Navíc konstrukce
profilů a vhodně zvolený typ výplně (průhledná, neprůhledná) skvěle
tlumí hluk.
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V rámci systému PBI 50N Vám nabízíme jeden z našich doplňkových produktů - výdejní okno. Jedná se o architektonický
doplněk vhodný zejména do průmyslových a veřejných, ale také v bytových, objektů. Nabízený typ okna lze posouvat
ve vodorovné i svislé rovině.
Křídlo zůstane po posunutí v libovolné poloze, aniž by bylo nutné je jakkoli dále blokovat. Díky speciálnímu systému
servopohonu byl vyvinut pohodlný a bezpečný výrobek s volitelným způsobem podpůrného zvedání. Estetickou hodnotu
celé konstrukce zvýrazňuje vysoce kvalitní povrchová úprava - profily jsou eloxovány nebo práškově lakovány.

VÝDEJNÍ OKNO

Moderní, minimalistické tvary systému a široký výběr barev (vzorník RAL, strukturální barvy a barvy imitující dřevo) to vše Vám umožní vytvořit individuální řešení pro každý typ architektury. Podobně jako v případě všech jiných konstrukcí
naší firmy i zde se naskýtá možnost libovolné kombinace s jinými systémy YAWAL.
Systém má povinné technické schválení AT-15-6924/2012 a certifikáty, které zaručují plnou spokojenost s používáním
produktu.

ŘEZ KŘÍDLEM VÝDEJNÍHO OKNA

50 mm

50 mm

89.8 mm

111.8 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY
Konstrukční tloušťka systému

profil křídla

Rozsah zasklení
Hmotnost pohyblivého křídla

21,8 mm
4÷6,4 mm

u křídla bez protizávaží

max. 8 kg
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PBI

40E

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM BEZ TEPELNÉ IZOLACE

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

PBI 40E - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém slouží k výstavbě vnitřních i venkovních bariér, které nevyžadují
tepelnou izolaci - např.: dveří, oken, příček, výkladních skříní či boxů.
PBI 40E je systém určený pro použití v bytových objektech, veřejných budovách
a průmyslových objektech. Slouží k realizaci vnitřních příček. Dveře a stěny systému
PBI 40E lze použít také jako venkovní, avšak pouze tam, kde nejsou kladeny
požadavky na tepelnou izolaci a vodotěsnost a kde statické výpočty zohledňují
zatížení větrem.

Fotografie: Collegium Paderevianum II Jagellonské univerzity, Krakov
Projekt: Bończa Studio, Wieliczka
Výrobce hliníku: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice
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VÝHODY SYSTÉMU
OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM BEZ TEPELNÉ IZOLACE PBI 40E

• možnost zhotovit kouřotěsné konstrukce,
• úsporná výstavba v interiérech, ve vysokém estetickém a užitkovém standardu,
• možnost zhotovit obloukové konstrukce,
• možnost zhotovit stěny pod jakýmkoli úhlem,
• možnost použít stejné kování a doplňky jako v systémech PBI 50N a PI 50N,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

DVEŘE S KARTÁČEM
40 mm

40 mm

VNITŘNÍ DVEŘE VE VÝKLADNÍ SKŘÍNI

TECHNICKÉ PARAMETRY - PBI 40E
Ovládací síla

třída 2 dle PN-EN 12046-2

Mechanická odolnost

třída 5 dle PN-EN 12400

Kouřotěsnost

třída Sa S200 dle PN-EN 13501-2+A1

Zvuková izolace

Rw=22-32 dB dle PN-B-02151-3

Technické schválení

AT-15-6924/2016
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Dveře

Konstrukční
hloubka okna
Tloušťka skla

z okenních

Standardní

Závěsné

Harmonikové

Okna

profilů

dveře

dveře

dveře

profil zárubně

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

profil křídla

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm
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FA

OEL

FASÁDNÍ SYSTÉM

LEHKÁ KONSTRUKCE

FA OEL - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém slouží ke zhotovení fasádních krytin. Způsob jeho
montáže závisí na použití tohoto řešení ve větraných fasádách
na plných stěnách.
Krytina, vyrobená ze systému Fasáda OEL, umožňuje zhotovit fasádu
budov s velmi dobrými vlastnostmi, které splňují nejpřísnější požadavky
norem a zároveň zaručují moderní vzhled.

Fotografie: Lodžská technická univerzita, Fakulta procesního inženýrství a ochrany životního prostředí
Projekt: Lachman Pabich Architekci, Lodž
Výrobce hliníku: APS System Sp. J., Częstochowa
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VÝHODY SYSTÉMU
• rychlá a snadná montáž,
• snadná údržba,
• možnost použít zasklení s fotovoltaickými články,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

STRUKTURÁLNÍ MONTÁŽ SKLA

15,4 mm

8 mm

FASÁDNÍ SYSTÉM FA OEL

MECHANICKÁ MONTÁŽ SKLA

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA OEL
Infiltrace vzduchu

2400 Pa/1800 Pa

Odolnost proti nárazu

třída I5, E5

Vnější viditelná šířka

spára od 8 mm

Zasklení

mechanická nebo strukturální montáž

Tloušťka skla

6÷10mm
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NANO

FASÁDNÍ SYSTÉM

SVOBODA VYTVÁŘENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH KONSTRUKCÍ

NANO - VLASTNOSTI SYSTÉMU
YAWAL NANO je systém hliníkových profilů, určených
ke zhotovení moderních, dvouvrstvých obvodových plášťů,
v nichž tvoří vnější vrstvu lehkých obvodových plášťů - tzv.
„druhou kůži“ jednoduchých i složitých tvarů (záhyby,
zalomení).
Konstrukce je tvořena sloupy, k nimž jsou připevněny hliníkové rámy,
a na ně jsou pak zavěšeny strukturálně zasklené rámečky

Fotografie: Výzkumné a vzdělávací centrum nanotechnologie ve Štětíně
Projekt: Studio A4, Szczecin
Výrobce hliníku: Efekt Aluminium Sp. z o.o., Ostrzeszów
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VÝHODY SYSTÉMU
• Ochrana fasády budovy proti povětrnostním vlivům,
• Vytvoření jedinečného a osobitého tvaru fasády,
• Zlepšení tepelné a zvukové izolace budovy,
• Zvýšení prestiže budovy.

FASÁDNÍ SYSTÉM NANO

ŘEZ SLOUPKEM - ROHOVÝ
SPOJ

26 mm

ŘEZ SLOUPKEM

m

4

15

m

12,3 mm

27,6

12 mm

26 mm

8 mm

90o

50 mm

50 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY - NANO
Odolnost proti zatížení větrem

800 Pa dle PN-EN 13116

Bezpečnostní testy

+/- 1200 Pa dle PN-EN 13116

Odolnost proti nárazu

třída I5/E5 (950 mm) dle PN-EN 14019
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YB

SYSTÉM FASÁDNÍCH KRYTIN

ESTETIKA A BEZPEČNOST

YAWAL BOND - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém kompozitových panelů YAWALBOND je určen k realizaci
venkovních a vnitřních fasádních krytin, fasádních vrstev, výplní
lehkých obvodových plášťů se skeletovou konstrukcí.
Sendvičové panely se skládají ze dvou hliníkových plechů o tloušťce
0,50 mm a jádra (PE - polyetylenové jádro, FR - minerální jádro).
Lze objednat také panely A2, které se skládají z hliníkového plechu 0,80 mm
(vnější vrstva), kompozitového jádra a hliníkového vnitřního plechu
o tloušťce 0,50 mm. Díky použití vysoce kvalitních materiálů a nátěrů PVDF
můžeme na náš výrobek poskytnout dvacetiletou záruku.

Fotografie: Obytný a kancelářský komplex – Skyres, Rzeszów
Projekt: 3D Architekci Sp. z o.o., Krakov
Výrobce hliníku: Vidok Sp. z o.o., Mrowla
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VÝHODY SYSTÉMU
• široký výběr barevných variant zajišťující odolnost vůči klimatickým vlivům při velkých teplotních výkyvech (- 50°C až +80°C),
• zachování tuhosti kompozitového materiálu i v nepříznivých podmínkách,

SYSTÉM FASÁDNÍCH KRYTIN YAWALBOND

• odolnost proti nárazům, pohybu, tlaku, vysoká pevnost v tlaku,
• vysoká zvuková neprůzvučnost obvodových plášťů,
• možnost obrábění řezáním, frézováním, ohýbáním, lisováním, vrtáním, válcováním a drážkováním,
• odolnost proti UV záření a chemickým látkám,
• šetrnost k životnímu prostředí,
• klasifikace jako NRO,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

SVISLÝ ŘEZ
FASÁDOU YAWALBOND
DETAIL SPOJENÍ FASÁDY YAWALBOND
A OKENNÍHO RÁMU

ROZMĚRY KOMPOZITOVÝCH PANELŮ
Standardní rozměry

4x1250x3200 mm

Tloušťka

4 mm

Šířka

1020/1250/1500 mm

Délka

od 2000 do 6000 mm

MECHANICKÉ VLASTNOSTI HLINÍKU
Pevnost v tahu (Rm) Mpa

170-210

Mez kluzu (Rp 0,2) Mpa

min. 150

Minimální prodloužení % (A 50 mm)

2

Poloměr ohybu 180º-90º

2,5 t - 1,5 t

Tvrdost HBV

54
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YSP

SYSTÉM SLUNEČNÍCH CLON

KOMPLEXNÍ OCHRANA PROTI SLUNCI

YAWAL SUN PROTECTION - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém dokonale odpovídá současným trendům na
trhu, jak z užitkového, tak architektonického hlediska.
Řada Yawal Sun Protection zahrnuje všechny produkty
YAWAL ze široce chápané oblasti slunečních clon.
Správně namontovaná clona pomáhá chránit interiér
proti nepříznivým vlivům počasí.

Fotografie: Centrální ústav ochrany práce, Varšava
Projekt: Arkadiusz Walichnowski Jawa Invest Sp. z o.o., Varšava
Výrobce hliníku: Widok Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Varšava
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SYSTÉM SLUNEČNÍCH CLON DO OKEN YAWAL SUN PROTECTION

VÝHODY SYSTÉMU
• možnost automatického ovládání,
• dostupnost produktu v několika variantách,
• fasádní,
• komplexní ochrana budovy proti slunci,
• obohacení korpusu budovy slunolamy,
• zvýšení pracovního pohodlí osob uvnitř budovy díky odrazu a rozptýlení světla dopadajícího dovnitř budovy,
• snížení nákladů na klimatizaci vnitřních prostor,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

YAWAL SUN PROTECTION - POHYBLIVÁ VERZE

BOČNÍ ŘEZ ŽALUZIEMI

TECHNICKÉ PARAMETRY - YSP
Odolnost proti zatížení větrem

třída 6 dle PN-EN 13659
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Tvar clon

PEVNÉ SLUNOLAMY

POHYBLIVÉ SLUNOLAMY

ŽALUZIE

eliptický / obdélníkový

eliptický

písmeno Z

100, 150, 200, 240, 300 mm

50, 60, 66, 76, 80, 86 mm

proměnlivý

pevný

Rozměry clon

100, 150, 200, 240, 300 mm

Úhel připevnění

0

0

0

0

0

0

0

0 , 9 , 15 , 18 , 27 , 30 , 36 , 45

0
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ECLIPSE

33

SYSTÉM HLINÍKOVÝCH OKENIC

NADČASOVÁ ELEGANCE

ECLIPSE 33 - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Systém okenic je dekorativní prvek, který zvýrazňuje každou
fasádu.
Díky němu získává budova jedinečný charakter. Naše okenice nabízejí
alternativu k dřevěným okenicím dostupným na trhu. Okenice Eclipse
33 jsou nabízeny ve dvou variantách - s pevnými lamelami a panelové.
Okenice mají za úkol chránit místnosti proti nadměrnému slunečnímu
záření. Systém Eclipse 33 představuje ideální řešení používané
v obytných budovách.
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VÝHODY SYSTÉMU
• moderní vzory,

SYSTÉM HLINÍKOVÝCH OKENIC ECLIPSE 33

• není nutné pravidelně udržovat nátěr,
• odolné barvy, snadné čištění,
• dlouhá životnost, bez atmosférické koroze,
• široký výběr barevných provedení - vzorník RAL, strukturální barvy, barvy imitující dřevo,
• rychlá a snadná montáž,
• levnější alternativa k dřevěným okenicím,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

30 mm

VODOROVNÝ ŘEZ
PANELOVOU OKENICÍ

33.5 mm

33.5 mm

SVISLÝ ŘEZ OKENICÍ S PEVNÝMI LAMELAMI

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
OKENICE S PEVNÝMI LAMELAMI

PANELOVÉ OKENICE

900x2400

900x2400

33,5 mm

30 mm

Viditelná šířka rámu

68 mm

18 mm

Hloubka výplně

27 mm

27 mm

Do rámu, do zdi

Do zdi

Maximální rozměry 1 křídla
Tloušťka okenice

Způsob montáže
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BA

YAWAL

PV

SOLAR

SYSTÉM CELOSKLENĚNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO ZÁBRADLÍ

ÚSPORA ENERGIE

BA PV - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Moderní architektura se může stát také prostředkem pro snížení
spotřeby energie.
Využití obnovitelných zdrojů se považuje za jeden ze základních aspektů
oboru stavebnictví. V návaznosti na trendy moderního světa neustále
pracujeme na systémech obnovitelných zdrojů energie. Do námi
projektovaných technologií implementujeme také ekologická řešení.

Fotografie: Zkušební laboratoř DLJM, Krakov
Projekt: arch. Artur Wiąk, Krakov
Výrobce hliníku: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce
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BA PV - SYSTÉM CELOSKLENĚNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO ZÁBRADLÍ

VÝHODY SYSTÉMU
• Zisk čisté energie z obnovitelných zdrojů,
• Použití moderních a atraktivních materiálů,
• Výjimečná estetická hodnota, která přispívá ke vnímání celku jako unikátního
architektonického díla,
• Technicky vyspělá technologie využívající zelenou energii,
• Možná návratnost investičních nákladů,
• Snadná obsluha a údržba.

155 mm

ÚSPORA ENERGIE
Nejnovější systém celoskleněného zábradlí umožňuje přetvářet sluneční energii na elektrický proud díky použití
fotovoltaických článků. Tento multifunkční produkt splňuje veškeré moderní architektonické standardy z hlediska projektu
i provedení. V projektové fázi, kdy se navrhuje způsob montáže fotovoltaických článků na budovu, je nesmírně důležité
nastavit panely ve směru přímého slunečního světla.

NADČASOVÉ, MINIMALISTICKÉ VZORY
Fotovoltaické zábradlí BA PV v sobě spojuje jedinečnou estetiku s technickými výhodami fotovoltaických systémů. Jeho
montáž je výjimečně snadná a rychlá. Konstrukce se skládá ze speciálního profilu kotveného do podlahy balkonu a zasklení s
integrovanými fotovoltaickými prvky. Zasklení může být průhledné nebo neprůhledné (PV) - dle potřeby zákazníka.
Atraktivní celoskleněné zábradlí vzbuzuje dojem lehlé bariéry bez svislých hliníkových spojovacích prvků. Jeho horní část
může být opatřena madlem. Základní profil tvoří kryt pro kabeláž. Naše nové řešení je skvělým architektonickým doplňkem.
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YSC

YAWAL

SOLAR

YAWAL SUN CONTROL – VELKOFORMÁTOVÉ ŽALUZIE

ÚSPORA ENERGIE

YAWAL SUN CONTROL PV - VLASTNOSTI SYSTÉMU

Fotovoltaické žaluzie YAWAL představují zcela unikátní řešení
v celosvětovém měřítku.
Každé okno je chráněno samostatnou, elektricky ovládanou žaluzií s možností:
nastavit polohu ve vodorovné rovině a vyrolovat žaluzii do kazety v horní části
její konstrukce. Po spuštění a uzavření žaluzie se její křídla utěsní a tím zcela
zamezí přístupu světla do místnosti. Na povrchu křídel jsou instalovány
fotovoltaické prvky.
Celkový fotovoltaický výkon jednoho okna s instalovanou žaluzií se pohybuje
v rozmezí 200 - 350 Wp. K tomu, aby fotovoltaická soustava budovy umožňovala
pracovat každé okenní sekci zvlášť, je založena na systému optimizérů
a centrálního PV invertoru.

Fotografie: Zkušební laboratoř DLJM, Krakov
Projekt: arch. Artur Wiąk, Krakov
Výrobce hliníku: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce
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VÝHODY SYSTÉMU
YAWAL SUN CONTROL – VELKOFORMÁTOVÉ ŽALUZIE

• Žaluzie jsou nabízeny v několika verzích: pevné, otočné a otočné-svinovací,
• Velké rozmezí velikostí (omezení: zatížení větrem),
• Maximální výška jednoho segmentu je 4,5 m,
• Možnost integrace s centrálním systémem budovy,
• Snadné čištění a údržba žaluzií a fasády,
• Kontrola nad denním světlem a tepelným zářením,
• Atraktivní vzhled,
• Možnost navrhnout konstrukci a instalace „šité na míru”.

ŽALUZIE
VYSUNUTÁ
OTEVŘENÁ

ŽALUZIE
VYSUNUTÁ
ZAVŘENÁ

ŽALUZIE
OTEVŘENÁ
ZVEDNUTÁ
DO POLOVINY

ŽALUZIE
OTEVŘENÁ
ZVEDNUTÁ
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YAWAL

CARPORT

SOLAR

CARPORT

ÚSPORA ENERGIE

CARPORT - VLASTNOSTI SYSTÉMU

Solární přístřešky na auta – carporty jsou konstrukce, které v sobě spojují dvě nezávislé funkce: zastřešení
parkovacích míst a výrobu elektrické energie.
Jedná se o trvanlivý produkt, odolný proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Jeho konstrukce je zhotovena z dílů z pozinkované
oceli nebo z hliníkových profilů. Lze zhotovit jednostranné nebo oboustranné přístřešky v modulové verzi bez omezení
parkovacích míst.
Systém umožňuje dosáhnout zcela individuálního vzhledu každého carportu díky možnosti použití libovolného laku na ocel nebo
hliník, připojení dešťového okapu a dobíjecí stanice pro elektromobily.
Nejnižší bod konstrukce se nachází ve výšce 2,5 m, zatímco volný a pohodlný průjezd vozidla zajišťuje výška struktury na úrovni
3 m a také její šířka, která činí 2,5 m.
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VÝHODY SYSTÉMU
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• zisk čisté energie z obnovitelných zdrojů,
• použití moderních a atraktivních materiálů,
• výjimečná estetická hodnota, která přispívá
ke vnímání architektury jako celku,
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• možná návratnost investičních nákladů,
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• snadná obsluha a údržba.
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CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
• Řešení carportu jako v přístřešku na auto může být dovybaveno systémem fotovoltaických modulů na střeše.
• U jednoho parkovacího stání, v závislosti na výkonu použitých fotovoltaických modulů, lze nainstalovat 1,5 (250 Wp)
až 1,77 (295 Wp) kW.
• U dvojitého parkovacího stání, v závislosti na výkonu použitých fotovoltaických modulů, lze nainstalovat 3 (250 Wp)
až 3,5 (295 Wp) kW.
• Na přání zákazníka mohou být parkovací stání doplněna o nabíječku pro elektromobily.
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KOUŘOVÉ
KLAPKY

SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE YAWAL SE SERVOMOTORY ESCO

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

KOUŘOVÉ KLAPKY - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Pro zajištění ochrany proti škodlivému průniku kouře během požáru se používají odvětrávací systémy,
které umožňují vytvořit zóny bez kouře. Tuto ochranu lze zajistit montáží kouřových klapek od společnosti
YAWAL.
Kouřové klapky se vyrábějí z profilů na výrobu
střešního okna Yawal. K pohonu a ovládání
instalovaných klapek se používají speciální, testované
a certifikované servomotory, splňující požadavky
normy EN 12101-2.

Fotografie: Městská knihovna, Osvětim
Projekt: Susuł & Strama Architekci
Výrobce hliníku: Hossa Sp. z o.o., Katowice
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VÝHODY SYSTÉMU
• možnost použít řetězové, lineární či ramenové servomotory s pneumatickým a elektrickým pohonem,
• možnost použít servomotory jednotlivě nebo v synchronizovaném uspořádání - tandemu,
• zvýšení požární bezpečnosti a zjednodušení práce hasičů díky lepší viditelnosti a snížení teploty ve střešní zóně,
• různorodost a vysoká funkčnost použitých řešení,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

KOUŘOVÉ KLAPKY

ŘEZ OKNEM PRO ODVOD KOUŘE

TECHNICKÉ PARAMETRY
Maximální rozměry křídla střešního okna

1300 x 2000 mm

Maximální úhel otevření okna pro odvod kouře

90˚

Infiltrace vzduchu

třída 3 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost; úhel sklonu 3˚, 45˚, 75˚

E1500 dle PN-EN 12208

Odolnost proti zatížení větrem

třída C3/B3 dle PN-EN 12210

Hmotnost křídla

do 160 kg

Výtokové součinitele

zohledňující vliv bočního větru
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HARMONIKOVÉ SYSTÉMY - VLASTNOSTI SYSTÉMU

Harmonikové dveře umožňují rozdělit místnosti na jednotlivé zóny.
Konstrukce lze provést jako vnější s tepelnou izolací, s využitím profilů systémů
PBI 50N, TM 62HI a TM 74 HI a také jako vnitřní příčky ze systému PBI 50N.
Díky použití kolejnic v systému s horním pojezdovým vozíkem lze dveře skládat
bez ohledu na podmínky panující na úrovni podlahy. Díky univerzálnosti tohoto
řešení lze harmonikové dveře zhotovit také u spodních elementů konstrukce - vodicí
lišty jsou montovány pod úrovní podlahy.

VÝHODY SYSTÉMU
• možnost systémového otevření velkých prostor,
• jednoduchá a bezpečná obsluha,
• velké možnosti při navrhování interiérů,
• možnost oddělit místnosti bez nutnosti dalších dílů, které zabírají drahocenný
prostor,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

Fotografie: Autor: WIDOK, Lodž
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EKONOMICKÁ KOVÁNÍ - VLASTNOSTI SYSTÉMU

Při výrobě oken ze systémů TM 62 HI, TM 74 HI, TM 77 HI, PI 50N
lze využít kování určená pro výrobu oken z PVC.

VÝHODY SYSTÉMU
• univerzální řešení spočívající ve využití kování určeného pro systémy z PVC,
• možnost použít speciální řešení určená pro použití ve stavebnictví,
• libovolný výběr klik pro finální úpravu,
• kompletní sortiment kování pro rozevírací, rozevírací/sklápěcí a sklápěcí okna.

Fotografie: Kancelářská a administrativní budova v Ostravě
Výrobce: TADOS FIREK Sp. z o. o., Radomsko
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RC

SYSTÉMY ODOLNÉ PROTI VLOUPÁNÍ

TŘÍDY ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ SYSTÉMŮ YAWAL
FASÁDNÍ SYSTÉMY
FA 50N

FA 50N EI

FA 50N HI

FA 50N HL

FA 50N PV

RC2

x

x

x

x

x

RC2N

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

RC4

x

x

x

x

x

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉMY
TM 62 /

TM 62 /

TM 62 HI

TM 62HI

okna

dveře

RC2

x

RC2N

TM 75EI

TM 74HI

TM 74HI

TM 77HI

TM 77HI

TM 102HI

okna

dveře

okna

dveře

okna

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

x

-

x

x

RC4

-

-

-

-

x

-

-

-

-

pevná
okna

Fotografie: Knihovna Akademie válečného námořnictva, Gdyně – Projekt: WAPA Krzysztof Kozłowski / Výrobce hliníku: Alprof Sp. z o.o., Gdaňsk
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TM 75EI
dveře

HLINÍKOVÉ PANELOVÉ DVEŘE YAWAL PRESTIGE
Rozhodujete-li se koupit vchodové dveře do domu, berte
v potaz to, že v průběhu posledních let se jejich role
změnila.
Nejdůležitějším jejich úkolem nadále zůstává zabezpečení interiéru
domu proti vetřelcům a chladu. Dveře jsou však v současné době
také vizitkou vašeho domu, proto je velmi důležité, aby společně
s fasádou a okny tvořily jeden celek.
Stavíte-li dům, můžete si vybrat mezi dřevěnými, ocelovými
a hliníkovými dveřmi. Poslední z uvedených mají spoustu výhod,
o kterých při nákupu nemusíte vědět.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST
Hliníkové dveře Prestige poskytují obyvatelům domu teplo, bezpečí
a komfort. Velmi vysokých parametrů tepelné (Uf od 1,1 W/m2K), zvukové
izolace (Rw = 33 dB) a vodotěsnosti (třída 7A) je dosaženo díky tříkomorové
stavbě profilů, použití nejmodernějších termoizolačních vložek a několika
vnitřních a venkovních těsnění.
Dveře Prestige udržují díky složené konstrukci teplo během zimního období
uvnitř a zároveň zajišťují příjemný chlad v létě, což vede ke snížení nákladů
na vytápění a klimatizaci.

V sortimentu Yawal najdete panelové dveře založené na systému TM 77HI,
které mají dokonalou tepelnou izolaci.

Seznamte se s naší nabídkou
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TM

102

SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ TM 102HI PRESTIGE

HI

PRESTIGE

JEŠTĚ LEPŠÍ TERMIKA

TM 102HI PRESTIGE – VLASTNOSTI SYSTÉMU
TM 102HI PRESTIGE je nejnovější systém Yawal určený k výrobě
exkluzivních vchodových dveří pro pasivní a energeticky úsporné rodinné
či bytové domy.
Řešení panelových dveří vzniklo na základě nejmodernějšího systému
z nabídky YAWAL – TM 102 HI. Tříkomorová konstrukce profilů a moderní
řešení tepelného utěsnění kontaktu zárubně s křídlem umožňuje
dosáhnout nejlepších parametrů tepelné izolace na trhu, což dokonale
splňuje aktuální trendy, které se snaží o maximální energetickou úspornost
nabízených řešení. Za pozornost stojí také vysoká kvalita materiálů, z nichž
jsou zhotoveny konstrukce.
Systém umožňuje navrhnout moderní vchodové dveře ve všech
konfiguracích – díky tomu umožňuje systémové propojení
s okenními konstrukcemi a světlíky TM 102HI.
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NOVINKA

VÝHODY SYSTÉMU
SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ TM 102HI PRESTIGE

• nejvyšší tepelně izolační schopnost,
• zcela svobodné konstruování exkluzivních vchodových dveří nezávisle na konfiguraci,
• varianta z jednostranně a oboustranně lícovaným panelem,
• moderní, vícesložkové středové utěsnění kontaktu zárubně s křídlem,
• inovativní vícebodové prahové těsnění,
• rychlá a snadná montáž,
• možnost použít panely s libovolným vzorem s aplikacemi z nerezové oceli a ozdobným frézováním,
• hloubka vestavby 102 mm, Ucv menší než 0,8 – řešení pro pasivní domy,
• možnost kombinace s jinými systémy YAWAL.

DVEŘE S OBOUSTRANNĚ LÍCOVANÝM PANELEM
SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM Z EPDM

DVEŘE S OBOUSTRANNĚ LÍCOVANÝM PANELEM
SE ŠIROKÝM TĚSNĚNÍM NAD PRAHEM

102 mm
102 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY – TM 102HI PRESTIGE
Propustnost vzduchu

Třída 4 (600 Pa)

Vodotěsnost

8A (450 Pa)

Odolnost proti zatížení větrem

Třída 4 (1600 Pa)

Akustika

34 dB

Odolnost proti statickému kroucení

Třída 4 (1000 N)

Odolnost proti nárazu měkkého tělesa

Třída 4 (350 N)
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Konstrukční hloubka dveří

Tloušťka panelu

Profil zárubně

102 mm

Profil křídla

102 mm

50 -102 mm
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TM

77

SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ TM 77HI PRESTIGE

HI

PRESTIGE

ESTETIKA A MODERNÍ VZHLED

TM 77HI PRESTIGE - VLASTNOSTI SYSTÉMU
TM 77HI Prestige je systém vchodových dveří nejvyšší kvality,
určený pro rodinné nebo bytové domy.
Produkt umožňuje zhotovit dveřního křídla v jedné rovině se zárubní
(neviditelný profil křídla) nebo jednostranně lícovaná křídla. Díky použití
tepelné izolace se 3 komorami a inovativními izolačními vložkami
má produkt dokonalé tepelné vlastnosti a eliminuje tepelná pnutí
způsobená teplotními rozdíly.
Tento systém umožňuje snížit spotřebu energie, což má vliv na snížení
nákladů na provoz domu. Systém panelových dveří je kompatibilní
s okenním systémem TM 77HI, díky čemuž lze vytvořit konstrukce
s různými parametry.
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VÝHODY SYSTÉMU
SYSTÉM PANELOVÝCH DVEŘÍ TM 77HI PRESTIGE

• vysoká estetika díky použití skrytých závěsů, produkt je nabízen v různých variantách:
- s jednostranně lícovaným panelem,
- s oboustranně lícovaným panelem,
• možnost výběru izolační hmoty nebo středového těsnění,
• rychlá a snadná montáž,
• možnost použít panely s jakýmkoli vzorem s aplikacemi z nerezové oceli a ozdobným frézováním,
• výborné tepelně izolační vlastnosti,
• odolné barvy, snadné čištění,
• široký výběr barevných provedení - vzorník RAL, strukturální barvy a barvy imitující dřevo,
• hloubka vestavby 77 mm, UCW ~0,8 - pasivní dveře,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.

77 mm

DVEŘE S OBOUSTRANNĚ LÍCOVANÝM PANELEM
VARIANTA S IZOLAČNÍ PĚNOU UPROSTŘED

77 mm

DVEŘE S JEDNOSTRANNĚ LÍCOVANÝM PANELEM
VARIANTA S IZOLAČNÍ PĚNOU UPROSTŘED

77 mm

DVEŘE S OBOUSTRANNĚ LÍCOVANÝM PANELEM
VARIANTA S TĚSNĚNÍM UPROSTŘED

77 mm

DVEŘE S JEDNOSTRANNĚ LÍCOVANÝM PANELEM
VARIANTA S TĚSNĚNÍM UPROSTŘED

TECHNICKÉ PARAMETRY - TM 77HI PRESTIGE
Propustnost vzduchu

třída4 wg PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída7A wg PN-EN 12208

Součinitel prostupu tepla

Uf = od 1,1 W/m2K dle PN-EN ISO 10077-2

Zvuková izolace

Rw = 33 dB dle PN-EN ISO 140-3
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Konstrukční hloubka dveří

Tloušťka panelu

Profil zárubně

77 mm

Profil křídla

77 mm

30÷77 mm
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VZORY PANELOVÝCH DVEŘÍ YAWAL PRESTIGE
V nabídce společnosti Yawal S.A. najdete 15 základních modelů panelových dveří (maximální
velikost panelu 1250x2500 mm).
Individuálního charakteru lze dosáhnout díky:
– možnosti výběru mezi nátěry ze vzorníku RAL, anodickými povrchy, kovovými odstíny nebo strukturálními
efekty a také mezi tradičními skleněnými panely či panely, které imitují vzhled dřeva,
– vhodně zvoleným systémům kování: skrytým, válečkovým nebo povrchovým závěsům,
– dveřním klikám a madlům, odlitým nebo vyrobeným ze ušlechtilé oceli či plastu. – všechny dveře jsou
standardně vybaveny vnitřní klikou z nerezové oceli a nerezovým vnějším madlem,
– bohaté nabídce světlíků a nadsvětlíků,
– ozdobným aplikacím a frézování, které jsou na objednávku nanášeny na dveřní panely. Šířka frézování: 10-60
mm.
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HIGIEJA

NIKE

KLIO

EUROPA

DAFNE

TALIA

PERSEFONA

KALIOPE

EOS

TEMIDA

HESTIA

HARMONIA

DEMETER

MUZA

KORA
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INVESTUJTE DO BUDOUCNOSTI
Vytvořili jsme inovativní program obsluhy individuálních zákazníků v oblasti hliníkových
řešení pro dům. Inspirovali jsme se současnými architektonickými trendy, v jejichž rámci
vznikají např. okna a dveře velkých rozměrů a složitých tvarů, které čím dál častěji vylučují
klasický řešení z PVC a dřeva.
Hliník jako stoprocentně druhotně zpracovatelný materiál je díky moderním technologiím
přímo ideální na výrobu energeticky úsporných a inteligentních budov.
Hlavním cílem projektu oknaaluminiowe.pl je vytvořit speciální prodejní síť v rámci celého
Polska, určenou především pro individuální zákazníky.
Tato síť má sdružovat přední výrobce, architekty, servisní pracovníky a montéry
hliníkových systémů, kteří působí na trhu.

Chceme vzdělávat a profesionálně obsluhovat zákazníky v každé fázi spolupráce – od
informací poskytovaných poradci, přes výběr vhodného řešení, jeho výrobu a montáž,
až po poprodejní péči a servis.

www.oknaaluminiowe.pl - ul. Lubliniecka 36 - Herby - POLAND

Co jsou to oknaaluminiowe.pl?
V každé prodejně sítě oknaaluminiowe.pl budou moci zákazníci obdržet
komplexní nabídku vybavení domu z hliníku: oken, vchodových a terasových
dveří, zimních zahrad, parapetů, okenních žaluzií, fasád a jiných konstrukcí, které
společně tvoří vysněný dům.
Tým profesionálně vyškolených poradců připraví pro každého zákazníka
individuální návrh otvorových konstrukcí, přičemž vezme v potaz zákazníkovy
potřeby a architektonický styl jeho domu. Péče expertů však nekončí nákupem
hliníkových řešení pro dům, ale pokračuje dále profesionální montáží, nejdelší
zárukou a trhu a poprodejním servisem.

Nejvyšší standard obsluhy!
Každá prodejna bude mít:
- pohodlnou zónou čekání na obsluhu,
- modely a expozicemi znázorňujícími vzhled a kvalitu
prodávaných výrobků,
- profesionální a vyškolené technické poradce,
- technologicky vyspělý konfigurátor řešení,
- reklamní materiály partnerů programu.

Kdo se ještě může účastnit programu?
- Architekti – po odpovídajícím školení a získání znalostí v oblasti nejnovějších řešení partnerů programu. Autorizovaní architekti budou
uvedeni na webových stránkách a jejich služby budou doporučovány všem uživatelům portálu.
- Montéři – Dobrý produkt je jen polovina úspěchu, velmi důležitá je také správná montáž hliníkových konstrukcí. Montéři, kteří se přihlásí
do projektu a absolvují příslušná školení u každého z partnerů, budou vybaveni materiály a nářadím nejvyšší kvality. Najít a doporučit
autorizovaného montéra bude velice snadné díky internetovému vyhledávači na stránkách www.oknaaluminiowe.pl.
- Výrobci – výrobci zapojení do programu a využívající k výrobě svých
produktů pouze systémy a podsestavy partnerů programu mohou počítat
s vyššími slevami a delšími záručními dobami!

Prodloužená záruka!
Záruku spolehlivosti a nejvyšší kvality výrobků a služeb nabízených
prodejní sítí oknaaluminiowe.pl jsou přední výrobci podsestav sloužících
k výrobě a montáži hliníkových konstrukcí.

www.oknaaluminiowe.pl - ul. Lubliniecka 36 - Herby - POLAND
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