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APIE BENDROVĘ
Mūsų bedrovės siūlomi pažangūs kompleksiniai sprendimai kuria gražų ir saugų pasaulį.
Nuo pat bendrovės „YAWAL S.A.“ veiklos pradžios įgyvendiname aiškią plėtros viziją. Kuriame šiuolaikišką, dinamiškai
besivystančią, Europos rinkoje veikiančią įmonę. 25-erių metų patirtis bei platus siūlomų pažangių sprendimų asortimentas leido
bendrovei tapti viena iš geriausių statybinių architektūrinių aliuminio sistemų tiekėjų Lenkijoje. „YAWAL S.A.“ specializuojasi
aliuminio sistemų ir jų priedų projektavime, pardavime ir platinime. Ji taip pat teikia anodavimo, miltelinio dažymo ir profilių lenkimo
paslaugas.
Šiuo metu bendrovės Partnerių ir Klientų sąraše yra beveik 400 Lenkijos ir užsienio firmų. Bendrovės gaminiai keliauja į visos
Europos, visų pirma Čekijos, Slovakijos, Baltarusijos, Baltijos šalių, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos, Skandinavijos, Vengrijos, Belgijos,
Vokietijos, Prancūzijos bei Didžiosios Britanijos, rinkas.
Pagrindinė bendrovės buveinė įsikūrusi Herbų vietovėje netoli Čenstachavos. „YAWAL“ grupę sudaro du organizaciniai vienetai:
„YAWAL S.A.“ ir „FINAL S.A.“ Pastaraisiais metais įgyvendinome visą eilę investicijų, kurios leido padidinti bendrovės gamybinį
potencialą: įkurtas ruošinių skyrius, vertikalaus dažymo dirbtuvės bei didelio aukščio sandėlis.

Įmonės Yawal veiklos spektras

SPRENDIMAI, PRIIMTI ĮVERTINUS LŪKESČIUS
XXI amžiaus antrojo dešimtmečio architektūra pasižymi formų įvairove ir originalumu. Be kita ko, tai pasiekiama
panaudojant įvairias medžiagas, šviesos žaismą ir – o galbūt visų pirma – architektų kūrybiškumo dėka.
Tokių įspūdingų rezultatų pasiekimas nebūtų buvęs įmanomas be tinkamos technologijos.
Yawal S.A., bendradarbiaujant su architektais ir rangovais, per ketvirtį savo gyvavimo amžiaus sukūrė individualius,
unikalaus dizaino konstrukcijų sprendimus, kurie liudija, kad pastatai, išpildyti remiantis įmonės sistemomis, yra
tikrai efektyvūs.
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GAMYBA IR LOGISTIKA
Norėdami užtikrinti aukščiausią mūsų gaminių kokybę, nuolat modernizuojame ir papildome turimą įrangą. Šiuo metu „YAWAL S.A.“ turi
tris aliuminio profilių spaudimo presus, vienas iš didžiausių Centrinėje ir Rytų Europoje anodavimo dirbtuves bei vieną iš moderniausių
Lenkijoje dažymo linijų su vertikalaus aliuminio profilių pakabinimo ir transportavimo sistema.
Ypač didelį dėmesį skiriame gaminių pristatymo terminams bei aukštai Klientų aptarnavimo kokybei. Norėdami pagreitinti ir patobulinti
logistiką, įkūrėme modernų didelio aukščio sandėlį. Taip pat sandėliuose kaupiame atitinkamą standartinių profilių kiekį, kas papildomai
sutrumpina pristatymo laiką. Klientų aptarnavimo centro darbuotojai yra visuomet pasirengę padėti mūsų Partneriams ir Klientams bei
pasidalinti sukaupta patirtimi.

GAMINIAI
„YAWAL S.A.“ sistemos taikomos labai įvairiems sprendimams. Jos skirtos fasadų, erdvinių konstrukcijų, durų, langų, stogų ir stoglangių
įrengimui. Bendrovėje dirbančių geriausių kvalifikuotų konstruktorių kolektyvas nuolat kuria naujoviškus, vis geresniais parametrais
pasižyminčius sprendimus, todėl architektai ir investuotojai gali įgyvendinti vis sudėtingesnius ir stebinančius projektus. Bendrovės
aliuminio profilių sistemos – tai visų pirma naujausia technologija, leidžianti taupyti energiją, mažinti pastato eksploatacijos išlaidas bei
(arba visų pirma) sutrumpinti montavimo laiką. Visas profilių, apkaustų ir priedų asortimentas bei siūloma spalvų paletė pateikti
oficialiame bendrovės „YAWAL“ kainoraštyje.
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KOKYBĖ IR APLINKOSAUGA
Mūsų bendrovė nuolat tobulina produktų kokybę, stengdamasi nekenkti aplinkai.
Kurdami kokybiškus gaminius, siekiame, kad būtų patenkinti ir Klientai, ir mes patys. Laikantis šio principo, „YAWAL S.A.“ produktai
gaminami ekologiškomis sąlygomis. Naudojame ekologiškas žaliavas ir medžiagas bei tikriname atskirus gamybos ir platinimo
etapus.
Rūpinimąsi aplinka rodo bendrovės investicija į saugią cheminio aliuminio apdorojimo chromo neturinčiais preparatais liniją. Būtina
pabrėžti, kad aliuminis yra 100% perdirbama žaliava.

SERTIFIKATAI
Aukštos kokybės ir aplinkosaugos principus įgyvendiname, diegdami vadybos sistemas.
Pirmoji iš jų - tai ISO 9001:2008 standartus atitinkanti Kokybės vadybos sistema, patvirtinta BSI sertifikatu aliuminio profilių,
statybinių aliuminio sistemų projektavimo, gamybos ir platinimo bei techninės paramos srityje.
Antroji - tai Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2004, patvirtinta BSI sertifikavimo institucijos išduotu liudijimu.
„YAWAL“ atitinka visus teisinius šių sertifikatų reikalavimus. Bendrovė vykdo racionalią medžiagų ir žaliavų naudojimo politiką bei
turi efektyvią, neigiamą įtaką aplinkai mažinančią įrangą. „YAWAL“ atitinka techninius aliuminio dažymo milteliniu būdu
reikalavimus ir turi Lakų, dažų ir dangų pramonės kokybės vertinimo sąjungos licenciją „Qualicoat“ („Seaside“).
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VERSO PARTNERIS
Bendradarbiaudama su architektais ir projektuotojais, bendrovė kuria unikalius
konstrukcinius sprendimus. Techninis skyrius padeda Klientams rasti geriausius
aliuminio sistemų panaudojimo variantus. Mūsų koordinatoriai padeda architektų
sumanymus paversti įdomiais projektais, neviršijančiais investicijai skirto biudžeto.
Svarbiausias „YAWAL“ tikslas – aukščiausios kokybės gaminiai ir paslaugos, todėl
mūsų produktai nuolat tobulinami, remiantis partnerių patirtimi, kuri kaupiama kaip
neatskiriama sistemos dalis.
Mūsų tikslas yra ne tik siūlomų gaminių pardavimas, bet ir plati techninė parama,
leidžianti greitai išspręsti kilusias problemas. Kartu su partneriais stengiamės kurti
gražų ir saugų pasaulį.

Klientams siūlome:
- technines specialistų konsultacijas statybvietėje arba bendrovės buveinėje,
- kursus Klientams techninių sprendimų, medžiagų komplektavimo ir apskaičiavimo tema (organizuojamus bendrovės arba Kliento
buveinėje visoje Lenkijos teritorijoje),
- projektinę ir konstrukcinę paramą,
– statinius ir atsparumo skaičiavimus bei projektų kainoraščius,
– sudėtingų aliuminio konstrukcijų projektus bei techninę priežiūrą,
– techninę paramą, naudojantis „YAWAL CONSTRUCTOR“, „YAWAL PRO“ programomis.

ĮRANGA
„YAWAL S.A.“ stengiasi, kad Klientų gaminiai būtų gaminami naudojant moderniausią
gamybos bazę, užtikrinančią aukštą kokybę ir našumą. Mūsų siūloma šiuolaikiška įranga
ir įrengimai leidžia žymiai pagreitinti langų, durų ir fasadų įrengimą.
Bendrovės siūlomų multi presų privalumai:
– puikus operacijų atlikimo greitis,
– aukšta angų ir pjūvių kokybė,
– nesunkus naudojimas ir valdymas,
– vartotojo sauga.
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PROGRAMINĖ ĮRANGA
Norėdami Klientams palengvinti aliuminio konstrukcijų kūrimą naudojant „YAWAL“ sistemas, siūlome specialias kompiuterines
programas, kurios remia visus gamybos procesus.
„YAWAL CONSTRUCTOR“ – tai speciali programa, leidžianti greitai paruošti pasiūlymus Klientui, užsakyti medžiagas, parengti
gamybinę informaciją bei optimizuoti medžiagų supjovimą. Iš jos sukurtų konstrukcijų karkasus galima eksportuoti į CAD tipo
kompiuterines programas, o duomenis į „Excel” programą.
„YAWAL PRO“ – tai firmos „Orgadata” tiekiama programa. Ji susieta su finansų ir buhalterijos skyriumi. Firma „Orgadata”
bendradarbiauja su mūsų techninės paramos padaliniu ir rūpinasi, kad bendrovės duomenų bazė būtų atnaujinta ir papildyta naujai
įdiegtais gaminiais.
Abi šios programos palengvina duomenų parengimą aliuminio apdorojimo įrangos valdymui.

„Yawal Constructor“ programos
konstrukcijos projektavimo langas

„Yawal Constructor“ programos
pasiūlymo pavyzdžio langas

„YAWAL“ AKADEMIJA
Specialiai visoms aliuminio sistemų projektavimu
ir montavimu užsiimančioms bendrovėms,
įmonėms, kurios stengiasi gerinti produktų
kokybę, bei „YAWAL“ sistemas naudojantiems
projektuotojams parengėme mokomąją programą.
Mokomosios programos temos, atsižvelgiant
į Klientų poreikius, gali liesti techninius klausimus,
klientų aptarnavimą arba kilusių problemų
sprendimus.
daugiau: www.yawal.com
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AK ADEMIJA

„Yawal Constructor“
pavyzdinis CNC valdymo langas

YAWAL SISTEMOS
9

FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

KOMPLEKSINIAI SPRENDIMAI

FA 50N - SISTEMOS SAVYBĖS
Lengvų fasadinių statinių-skersinių konstrukcijos sienų
projektavimui ir statybai skirta sistema.
Ji priklauso geriausių rinkoje fasadinių sienų, pasižyminčių puikia šilumos
ir garso izoliacija, vandens nepralaidumu bei atsparumu vėjo apkrovai,
grupei.
Platus sistemos siūlomų sprendimų spektras leidžia sukurti norimos
geometrinės formos ar spalvos fasadą. Produktas testuotas Europos
mokslinių tyrimų institute.

Nuotrauka: Inalfa, Września
Projektas: Pentagram Architekci Sp. z o.o. Sp.komandytowa
Aliuminio gamintojas: Konstrukcje Aluminiowe Sp. z o.o., Częstochowa
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima statyti architekto suprojektuotas įvairių geometrinių formų ir dydžių konstrukcijas;
• atitinka galiojančias vandens, šilumos ir priešgaisrinės izoliacijos normas;
• plataus apdailinių profilių asortimento dėka galima skirtinga galutinė fasadinės sienos išvaizda;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N

• profilius galima lenkti;
• galima kurti skirtingų parametrų variantus;
• galima naudoti saulės baterijas;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES STATINIU
PRZEKRÓJ
PRZEZ SŁUP
PJŪVIS TIES SKERSINIU

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - FA 50N
Oro laidumas

klasė AE 1500 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE 1800 pagal PN-EN 12154

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 1,2 W/m2K pagal PN-EN ISO 10077-2

Atsparumas vėjo apkrovai

2400 Pa pagal PN-EN 13116

Garso izoliacija

Rw = 31÷47 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Atsparumas smūgiui

klasė I5, E5 pagal PN-EN 14019

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC3, RC4 wg PN-EN 1627

Wewnętrzna
Vidinis
matomas
widoczna
plotis szerokość

50 mm

Išorinis matomas plotis

50 mm

Stiklinimas

tvirtinimas prispaudžiančiais ir apdailiniais profiliais

Stiklo storis

6÷62 mm

Atveriami elementai

- į išorę atlenkiami / iškišami langai FA 50N SW
- į vidų atveriami langai (FA 50N INV)
- į vidų atveriami TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI sistemų langai
- TM 62/74/77, 77 PRESTIGE, DP 100/150T/180/PI 50 durys + automatinės durys
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FA

50N

DENGIANČIOJI FASADINĖ SISTEMA

A

STIPRU IR GRAŽU

FA 50N A - SISTEMOS SAVYBĖS
„Yawal“ fasadinių sistemų asortimente pasirodė naujas produktas
- FA 50N A dengiančioji sistema, kuri remiasi puikiai žinoma ir
Klientų vertinama bazine FA 50N fasadine sistema.
Naujojo sprendimo struktūra leidžia projektuoti ir statyti lengvas išorines
statinių-skersinių sienas, tvirtinamas prie medinės arba plieninės pastato
karkaso konstrukcijos.
Tokiu būdu gaunama patvari, sandari ir graži vidinę statinio konstrukciją
slepianti danga.
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ZALETY SYSTEMU
• galima naudoti fasadinėms sienoms,
• platus prispaudžiančiųjų ir maskuojančiųjų profilių asortimentas,

FASADINĖ SISTEMA FA 50N A

• galima pusiau struktūrinė danga (SL),
2

• puiki šilumos izoliacija: 0,6 W/m2K HI fasadams bei 0,8 W/m K pusiau struktūrinei dangai,
• puikus sandarumas,
• platus stiklinimo variantų pasirinkimas,
• toks pats profilis statiniui ir skersiniui,
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis,
• priedai tokie pat, kaip ir bazinei FA 50N sistemai,
• profilis surenkamas „Yawal S.A“,
• nesunkiai montuojama

SISTEMOS PRIVALUMAI

Naujoji sistema skirta įstiklintoms išorinėms pastatų (bankų, viešbučių, viešųjų įstaigų, biurų pastatų, sporto salių ir pan.)
sienoms. Stiklo danga leidžia parodyti pastato vidų, garantuoja tinkamą apšvietimą bei saugo nuo atmosferos sąlygų.
Platus prispaudžiančiųjų ir maskuojančiųjų profilių asortimentas leidžia kurti įvairių geometrinių formų ir spalvų fasadus. [Galima
gauti pusiau struktūrinį fasadą, pasižymintį vientisu ir lygiu paviršiumi.] Ši sistema puikiai tinka, kuriant modernius, neribotos
formos architektūrinius sprendimus.

FA 50N A SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Profilių plotis

50 mm

Stiklinimas

6÷62 mm

Šilumos izoliacija

Uf daugiau nei 0,6 W/m2K
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FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

HI

LABAI GERA ŠILUMOS IZOLIACIJA

FA 50N HI - SISTEMOS SAVYBĖS
FA 50N HI – tai moderni, energiją tausojanti sistema,
pasižyminti geriausiomis šilumos izoliacijos savybėmis.
Labai atspari vėjo apkrovai, nepraleidžia vandens. Puikiai tinka
biurams ir kitiems viešosios paskirties pastatams. Skirta vairiems
architektūriniams sprendimams.
Ši sistema pasižymi vienais iš geriausių šios klasės gaminių
parametrais. Unikalus putplasčio izoliatorius ir galimybė naudoti
dviejų kamerų stiklo paketus leidžia pasiekti puikias šilumos
izoliacines savybes.

Nuotrauka: Galerija - Posnania, Poznanė
Projektas: B.E.G. INGENIERIE Polska Sp. z o.o.; Blue Architektura Sp. z o.o.; RTKL UK Ltd; WB PROJEKT
Aliuminio gamintojas: DEFOR S.A.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima kurti įvairių geometrinių formų konstrukcijas (lenktas, kampuotas, daugiakampes),
• atitinka galiojančias vandens, šilumos ir garso izoliacijos normas;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N HI

• plataus apdailinių profilių asortimento dėka galima skirtinga galutinė fasadinės sienos išvaizda;
• profilius galima lenkti;
• sumažėja išlaidos pastato šildymui;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES STATINIU

PJŪVIS TIES SKERSINIU

FA 50N HI SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė AE 1500 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE 1800 pagal PN-EN 12154

Šilumos perdavimo koeficientas

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

Atsparumas vėjo apkrovai

2400 Pa pagal PN-EN 13116

Garso izoliacija

Rw = 31÷47 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Atsparumas smūgiui

klasė I5, E5 pagal PN-EN 14019

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC3, RC4 pagal PN-EN 1627

Išorinis matomas plotis

50 mm

Vidinis matomas plotis

50 mm

Stiklinimas

tvirtinimas prispaudžiančiais ir apdailiniais profiliais

Stiklo storis

32÷62 mm

Atveriami elementai

- į išorę atlenkiami / iškišami langai FA 50N SW
- į vidų atveriami langai (FA 50N INV)
- į vidų atveriami TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI sistemų langai
- TM 62/74/77, 77 PRESTIGE, DP 100/150T/180/PI 50 durys + automatinės durys
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FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

SL

PUIKUS SANDARUMAS

FA 50N SL - SISTEMOS SAVYBĖS
FA 50N SL sistema skirta modernioms paprastų
ir sudėtingų geometrinių formų fasadinėms sienoms.
Ji naudojama, norint gauti iš išorės plokščią paviršių (be
matomų aliuminio profilių) turinčią sieną. Šis sprendimas
jungia klasikinės statinių-skersinių konstrukcijos sienos
privalumus (greitą montavimą) ir gražią struktūrinio fasado
išvaizdą.

Nuotrauka: SILESIA BUSINESS PARK III, Katowice
Projektas: Medusa Group Sp. z o.o. Sp. k.
Aliuminio gamintojas: Skanska S.A.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima kurti įvairių geometrinių formų konstrukcijas (lenktas, kampuotas, daugiakampes),
• profilius galima lenkti;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N SL

• puikus sandarumas ir graži išvaizda;
• greitas ir nesudėtingas montavimas;
• galima kartu naudoti atlenkiamus į išorę bei paraleliai į išorę iškišamus langus, kurie atidaromi nepriklausomai vieni nuo kitų;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES STATINIU
PJŪVIS TIES SKERSINIU

FA 50N SL SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė AE 1200 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE 1200 pagal PN-EN 12154

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 0,8 W/m2K pagal PN-EN ISO 10077-2

Atsparumas vėjo apkrovai

1700 Pa pagal PN-EN 13116

Garso izoliacija

Rw = 31÷47 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Atsparumas smūgiui

klasės I4, E3 pagal PN-EN 14019

Vidinis matomas plotis

50 mm

Išorinis matomas plotis

tarpas 20 mm

Stiklinimas

mechaninis stiklinimo tvirtinimas už vidinio stiklo

Stiklo storis

6÷62 mm

Atveriami elementai

- į išorę atlenkiami / iškišami langai FA 50N SW
- į vidų atveriami langai (FA 50N INV)
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FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

HL/VL

INDIVIDUALUS STILIUS

FA 50N HL/VL - SISTEMOS SAVYBĖS
Ši sistema – tai stilistinis FA 50N sistemos variantas,
skirtas lengvoms statinių-skersinių konstrukcijos
fasadinėms sienoms.
Sistemą sudarantys aliuminio profiliai lemia tai, kad
vertikalios ar horizontalios linijos fasadinėje sienoje
nematomos, o joms statmeni stiklinimą tvirtinantys
elementai pabrėžiami atskirais apdailiniais profiliais.

Nuotrauka: Lodzės sporto klubo stadionas, Lodzė
Projektas: Perbo-Projekt, Krokuva
Aliuminio gamintojas: Zimny Sp. z o.o., Lodzė
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima sukurti ypač gražias konstrukcijas;
• labai atspari vėjo apkrovai, gerai sulaiko vandenį;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N HL/VL

• vizualiai pabrėžiamos vertikalios arba horizontalios linijos;
• galima naudoti atlenkiamus langus, kurie nekeičia fasado išvaizdos;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES STATINIU
PJŪVIS TIES SKERSINIU

FA 50N HL/VL SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė AE 1500 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE 1800 pagal PN-EN 12154

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 0,65 W/m2K pagal PN-EN ISO 10077-2

Atsparumas vėjo apkrovai

2400 Pa pagal PN-EN 13116

Garso izoliacija

Rw = 31÷47 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Atsparumas smūgiui

klasės I5, E5 pagal PN-EN 14019

Išorinis matomas plotis

50 mm

Vidinis matomas plotis

50 mm

Stiklinimas

mechaninis stiklinimo tvirtinimas už vidinio stiklo

Stiklo storis

6÷62 mm

Atveriami elementai

- į išorę atlenkiami / iškišami langai FA 50N SW
- į vidų atveriami langai (FA 50N INV)
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FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

SW

EFEKTYVUS VĖDINIMAS

FA 50N SW - SISTEMOS SAVYBĖS
FA 50N SW – tai universali struktūrinio tipo lango sistema.
Langai pastato fasade gali būti lygiagrečiai iškišami, atlenkiami arba
atveriami. Galimas struktūrinis arba mechaniškai tvirtinamas stiklinimas.
Iš išorės nematomi lango rėmų aliuminio profiliai.
Profilių forma pritaikyta tipiškiems (europietiškus standartus
atitinkantiems) apkaustams ir langų priedams. Pagrindinė naujojo
sprendimo savybė – tai dviejų kamerų stiklo paketų panaudojimo galimybė.

Nuotrauka: ITM POLAND, Radom
Projektas: WG STUDIO - Piotr Jawornik
Aliuminio gamintojas: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• lygaus paviršiaus efektas, suteikiantis gražią išvaizdą visam pastatui;
• suderinta su vadinamojo išmaniojo namo idėja;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N SW

• panaudojus iškišamus langus, galima efektyviai vėdinti patalpas, neskaidant pastato išorės vientisumo;
• galima natūrali ventiliacija, tolygus oro srauto patekimas ir pasišalinimas;
• nėra skersvėjų, sumažėja išlaidos energijai;
• galima naudoti automatinius atidarymo ir uždarymo mechanizmus.

PJŪVIS TIES STATINIU - FA 50N SW LANGAS
FA 50N HI FASADINĖJE SIENOJE

PJŪVIS TIES STATINIU - FA 50N SW LANGAS
FA 50N SL FASADINĖJE SIENOJE

FA 50N SW SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė E 1500 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 1,3 W/m2K pagal PN-EN ISO 10077-2

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė B4 (1600 Pa)/ klasė C4 (1600 Pa) + 2400 Pa/-1600 Pa pagal PN-EN 12210

Atsparumas smūgiui

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

Stiklinimas

mechaninis tvirtinimas arba struktūrinis stiklinimas

Langų tipai

atlenkiami į išorę, iškišami, atveriami

Stiklinimo storis

vienos kameros 26 – 32 mm
dviejų kamerų 46 - 62 mm
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FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

INV

PASLĖPTOS VARČIOS ĮSPŪDIS

FA 50N INV - SISTEMOS SAVYBĖS
FA 50N INV – tai moderni langų sistema, kuomet langai įstatomi
laikančioje fasadinės statinių-skersinių sistemos FA 50N arba
FA 50N SL sienos konstrukcijoje.
Ji leidžia panaudoti į fasadinės sienos vidų atveriamus langus. Galima
naudoti atveriamus - atlenkiamus, atlenkiamus – atveriamus,
atveriamus arba atlenkiamus langus. Lango rėmas bei varčia nematomi
fasadinės sienos išorėje. Fasadinės sienos statinių profiliai atlieka
ir lango rėmų funkciją.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima stiklinti vienos arba dviejų kamerų stiklo paketais;
• fasadinėje sienoje nematoma lango varčia;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N INV

• labai gera šilumos izoliacija;
• galima naudoti visose „Yawal“ statiniųskersinių tipo fasadinėse konstrukcijose;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES STATINIU
FA 50N INV LANGAS
FA 50N HI FASADINĖJE SIENOJE

FA 50N INV SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 0,7 W/m2K pagal PN-EN 10072-2

Vidinis matomas plotis

78,5 mm

Stiklinimas

struktūrinis montavimas

Langų tipai

atveriami į šoną – viršuje (RU), atveriami viršuje - į šoną (UR), atveriami į šoną (R),
atveriami v iršuje (U)

Stiklinimo storis

nuo 28÷58 mm

Vandens nepralaidumas

E 1650 pagal PN-EN 12208

Atsparumas vėjo apkrovai

E 1650 pagal PN-EN 12210

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Atsparumas smūgiui

I5/E4 pagal PN-EN 13049
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FA

50N

YAWAL

SOLAR

FASADINĖ SISTEMA

PV

ENERGIJOS TAUPYMAS

FA 50N PV - SISTEMOS SAVYBĖS
FA 50N PV sistema skirta lengvoms fasadinėms sienoms,
stogams bei kitoms erdvinėms konstrukcijoms, kuriose
naudojami stiklai su saulės baterijomis.
Išskirtinė šios sistemos savybė – tai specialus statinių, skersinių
ir laidų pravedimo kamerą dengiančių dangtelių komplektas bei
speciali stiklų konstrukcija, leidžianti gauti elektros energiją.

Nuotrauka: BMZ POLAND Sp. z o.o., Gliwice
Projektas: BAUREN Renke Piotr
Aliuminio gamintojas: SBL-Żelbet Sp. z o.o.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• nematomi laidai;
• puiki šilumos izoliacija;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N PV

• energijos taupymas;
• galima naudoti su visomis „Yawal“ fasadinėmis sistemomis;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES STATINIU

PJŪVIS TIES SKERSINIU

FA 50N PV SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė AE 1500 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE 1800 pagal PN-EN 12154

Šilumos perdavimo koeficientas

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

Atsparumas vėjo apkrovai

2400 Pa pagal PN-EN 13116

Garso izoliacija

Rw = 31÷47 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Atsparumas smūgiui

klasė I5, E5

Vidinis matomas plotis

50 mm

Išorinis matomas plotis

50 mm

Stiklinimas

tvirtinimas prispaudimo ir apdailiniais profiliais arba tvirtinimas per vidinį
stiklinimo stiklą

Stiklinimo storis

6÷62 mm
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FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

EI

PRIEŠGAISRINĖ SISTEMA

FA 50N EI - SISTEMOS SAVYBĖS
FA 50N EI sistemos fasadinės sienos konstrukcija – tai
iš aliuminio profilių pagamintų statinių ir skersinių
karkasas.
Konstrukciją užpildo ugniai atsparus stiklas arba izoliaciniai
paneliai.

Nuotrauka: Tarnovo vonios, Tarnovo Podgurnas
Projektas: Archas Design Maciej Zuber
Aliuminio gamintojas: USP Maciej Gajdziński, Poznanė
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima statyti fasadines sienas su vairiais +5°/-5° plokštumos lūžiais;
• atitinka griežtas priešgaisrines normas;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N EI

• galima jungti su priešgaisrine sistema „Yawal TM 75EI ar TM 62EI“.

PJŪVIS TIES STATINIU

PJŪVIS TIES SKERSINIU

FA 50N EI SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė AE 1500 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE 1800 pagal PN-EN 12154

Atsparumas ugniai

klasė EI15, EI30, EI45, EI60 pagal PN-EN 12501-2 A1

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 1,2 W/m2K pagal PN-EN ISO 10077-2

Atsparumas vėjo apkrovai

2400 Pa pagal PN-EN 13116

Garso izoliacija

Rw = 31÷44 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Atsparumas smūgiui

klasės I5, E5 pagal PN-EN 14019

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC3, RC4 pagal PN-EN 1627

Vidinis matomas plotis

50 mm

Išorinis matomas plotis

50 mm

Stiklinimas

mechaninis stiklinimo tvirtinimas už vidinio stiklo

Stiklo storis

10÷80 mm
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FA

50N

FASADINĖ SISTEMA

DACH EI

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

FA 50N DACH EI - SISTEMOS SAVYBĖS
FA 50N DACH REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 sistema skirta stiklinio stogo (atsparių ugniai stoglangių) bei
laikančiosios konstrukcijos iš FA 50N sistemos aliuminio profilių projektavimui ir statybai.
Sistemą sudaro karkasinė konstrukcija iš aliuminio statinių ir skersinių, tarp
kurių įmontuojami skaidrūs užpildai iš grūdinto ir ugniai atsparaus stiklo.
Profilių kamerose montuojami sustiprinantys
profiliuočiai su vėsinančiaisiais užpildais. Stogo
konstrukcijoje be tipiškų aliuminio sistemos
elementų naudojamos izoliacinės medžiagos,
pasižyminčios labai geromis priešgaisrinėmis
savybėmis.

Nuotrauka: „Targowa“ kūrybiškumo centras , Warszawa
Projektas: Pracownia AKM S.C.
Aliuminio gamintojas: Aluminium SPS Sp. j. Pająk i Wspólnik
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima dengti stiklinius vienšlaičius arba dvišlaičius stogus, kurių nuolydis siekia 0°-80°;
• galima gauti įvairių spalvų ir paviršiaus apdailos konstrukcijas;

FASADINĖ SISTEMA FA 50N REI 30

• atitinka griežtas priešgaisrines normas – atsparumo ugniai klasė REI 15, REI 30, RE30 oraz REW 30;
• galima montuoti įvairių formų stoglangius ir stiklinius stogus;
• galima pagaminti švieslangį be tvirtinančių profilių;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

STOGO FA 50N RE 30, REI 15, REI 30, REW 30
PJŪVIS TIES GEGNE
STOGO FA 50N SL REI 15, REI 30, RE 30, REW 30
PJŪVIS TIES GEGNE

FA 50N REI 30 SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė AE 1200 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE 1200 pagal PN-EN 12154

Atsparumas ugniai

klasė REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 pagal PN-EN 12501-2

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 1,27 W/m2K pagal PN-EN ISO 10077-2

Atsparumas vėjo apkrovai

1700-1800 Pa pagal PN-EN 13116

Garso izoliacija

Rw = 31÷ 44 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Vidinis matomas plotis

50 mm

Išorinis matomas plotis

50 mm

Stiklinimas

galima tvirtinti prispaudžiančiaisiais ir apdailiniais profiliais arba apdailiniu silikonu

Stiklo storis

10÷80 mm
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TM

102

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ SISTEMA

HI

GERIAUSIA ŠILUMOS IZOLIACIJA

TM 102HI - SISTEMOS SAVYBĖS
„YAWAL TM 102HI” sistema skirta energiją taupantiesiems
ir pasyviesiems objektams.
Ji puikiai tiks ir viešosios paskirties pastatams, ir gyvenamiesiems
namams. Tai išplėsta aliuminio profilių sistema moderniems langams,
durims ir vitrinoms, pasižyminčioms labai gera šilumos izoliacija.
Novatoriška lango varčios konstrukcija su į korpusą kampu nukreiptu
izoliatoriumi garantuoja palankią jėgų pusiausvyrą profilyje. Tokiu būdu
gaunami labai atsparūs, didelėms ir sunkioms konstrukcijoms tinkantys
profiliai. Sistemoje taikomas platus stiklinimo galimybių spektras. Joje
galima montuoti visų rinkoje esančių tipų dviejų ir trijų kamerų stiklo
paketus.
NAUJOVĖ
Nuotrauka: Przedszkole nr 10 w Mysłowicach / Projektas: Usługi Projektowe Paweł Drabik
Aliuminio gamintojas: For-Bud, Krzepice
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SISTEMOS PRIVALUMAI
ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ SISTEMA TM 102HI

• geriausia šilumos izoliacija;
• galima projektuoti dideles konstrukcijas;
• galima naudoti visus rinkoje siūlomus apkaustus: paviršinius ALU, PVC griovelio tipo, paslėptus vyrius, pasirinktos formos
strypines rankenas, nerūdijančiojo plieno rankenas;
• novatoriškos konstrukcijos centrinė tarpinė leidžia taupyti energiją, nepraleidžia vandens;
• galima įstatyti balkono duris su žemu slenksčiu;
• novatoriškas stiklajuosčių su naujomis tarpinėmis dizainas leidžia sukurti vientisą aliuminio – tarpinės plokštumą;
• stiklajuostės ir profilio sandūroje esanti tarpinė papildomai saugo nuo vėjo;
• galima pagaminti stiklą atverčiantį profilį;
111,4 mm

• galima pagaminti langą su mobiliu statiniu;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

Siekdama patenkinti vis didėjančius reikalavimus šilumos
izoliacijai, „Yawal“ bendrovė sukūrė TM 102HI sistemą, skirtą
energiją taupantiesiems ir pasyviesiems pastatams - Uw nuo
0,4 W/(m2K).
TM 102HI sistema atitinka pastatams taikomus atsparumo,
kokybės ir estetikos reikalavimus. Patvarios ir sandarios
konstrukcijos dėka į patalpos vidų žiemą patenka daug mažiau
šalto oro, o vasarą pastato vidus neįkaista.

102 mm

SISTEMĄ CHARAKTERIZUOJA DIDELIS KONSTRUKCIJOS STANDUMAS

TM 102HI SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė 4 (600 Pa)

Vandens nepralaidumas

klasė AE1800 (1800 Pa)

Šilumos perdavimo koeficientas

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

Garso izoliacija

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

Atsparumas įsilaužimui

RC2

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C5 (2000Pa)
SISTEMOS SAVYBĖS

Lango konstrukcijos gylis

Leidžiamas užpildo storis

Leidžiamas varčios dydis

Maksimalus varčios svoris

staktos profilis

102 mm

varčios profilis

111,4 mm

staktos profilis

28÷86 mm

varčios profilis

28÷92 mm

plotis

1600 mm

aukštis

3000 mm
300 kg
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TM

77

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

HI

PUIKI ŠILUMOS IZOLIACIJA

TM 77HI - SISTEMOS SAVYBĖS
TM 77HI sistema – tai saugus ir modernus sprendimas, leidžiantis
gauti puikius šilumos ir garso izoliacijos parametrus, atsparumą
vandeniui ir vėjo apkrovai bei garantuojantis saugą.
Panaudojus skyriklius tarp aliuminio profilių, pasiekiama puiki šilumos izoliacija.
Šilumos izoliacijos funkciją čia atlieka šiai sistemai sukurti šilumos izoliatoriai
su kameromis bei aukštais šilumos izoliacijos parametrais pasižymintys
užpildai.

Nuotrauka: Corner House, Warszawa
Projektas: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J., Warszawa
Aliuminio gamintojas: BUMA FACTORY, Kraków
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ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA TM 77HI

SISTEMOS PRIVALUMAI
• sumažinamos išlaidos šildymui;
• galima sukurti didelių matmenų konstrukcijas moderniam pastatų interjerui ir eksterjerui;
• suderinta su apkaustų ir valdymo elementais;
• galima įgyvendinti modernius, įvairių konfigūracijų ir sistemų konstrukcinius sprendimus;
• sistemoje panaudotų unikalių šilumos izoliacijos sprendimų dėka pasiekiama puiki šilumos perdavimo koeficiento vertė
Uf=0,8 - 1,5 W/m2K;
• galima įrengti balkono duris su žemu slenksčiu;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

77 mm

PJŪVIS TIES Į VIDŲ
ATVERIAMOMIS DURIMIS

ŽEMAS BALKONO
DURŲ SLENKSTIS

TM 77HI SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
TM 77HI langas

TM 77HI durys

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN 12207

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

E1650 pagal PN-EN 12208

E900 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

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

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

Garso izoliacija

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

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

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC3, RC4

RC2, RC3

2

2

SISTEMOS SAVYBĖS
Lango konstrukcijos gylis

Durų konstrukcijos gylis

Lango stiklo storis

staktos profilis

77 mm

varčios profilis

86,4 mm

staktos profilis

77 mm

varčios profilis

77 mm

staktos profilis

19÷61 mm

varčios profilis

28÷67 mm
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TM

74

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

HI

GERESNĖ ŠILUMOS IZOLIACIJA

TM 74HI - SISTEMOS SAVYBĖS
Tai labai gerais šilumos izoliacijos parametrais pasižyminti langų, durų
bei vitrinų sistema, skirta gyvenamiesiems, viešosios paskirties bei
pramoniniams pastatams.
Joje panaudoti šilumos izoliatoriai iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido, o tarpai
tarp šilumos izoliatorių papildomai užpildyti poliuretano putplasčiu. Iš vidaus
ir išorės naudojami sustiprinti profiliai, todėl galima kurti didelių matmenų
konstrukcijas.

Nuotrauka: Bałtyk Tower, Poznań
Projektas: MVRDV, Rotterdam / NO Natkaniec Olechnicki Architekci, Warszawa / BT TUSCHER, Gdynia
Aliuminio gamintojas: Alglob Sp. z o.o., Dąbrowa k. Poznania
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ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA TM 74HI

SISTEMOS PRIVALUMAI
• šilumą izoliuojantys profiliai leidžia sumažinti pastato eksploatavimo išlaidas;
• galima įgyvendinti modernius, įvairių konfigūracijų langų konstrukcinius sprendimus;
• profilius galima lenkti;
• langus galima montuoti fasadinėse sistemose;
• galimos įvairius kampus turinčios konstrukcijos;
• įvairaus pločio profiliai leidžia naudoti visus modernius apkaustus bei individualias rankenas arba laikiklius;
• profilių plotis leidžia naudoti paslėptus vyrius bei nuotolinio valdymo pulteliu valdomus užraktus;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

LANGO PJŪVIS

74 mm

74 mm

KAMPINIS
90°C STATINIS
SU LANGU

TM 74HI SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
TM 74HI langas

TM 74HI durys

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

E 1050 pagal PN-EN 12208

E 900 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 1,0 W/m2K

Uf = nuo 1,2 W/m2K

pagal PN-EN ISO 10077-2

pagal PN-EN ISO 10077-2

Garso izoliacija

Rw = 31÷44 dB pagal PN-EN ISO 20140-3

Rw = 28÷42 dB pagal PN-EN ISO 20140-3

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC2N, RC3

RC2, RC2N, RC3

SISTEMOS SAVYBĖS
Lango konstrukcijos gylis

Durų konstrukcijos gylis

Lango stiklo storis

staktos profilis

74 mm

varčios profilis

83,4 mm

staktos profilis

74 mm

varčios profilis

74 mm

staktos profilis

16÷58 mm

varčios profilis

25÷66 mm

35

TM

74

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

HI

MODULIS

MODULINIS FASADAS

TM 74HI MODULIS - CECHY SYSTEMU
TM 74HI MODULIS – tai fasadinėms sienoms skirta aliuminio profilių
sistema.
Šis sprendimas leidžia statyti pastatus, kurių išorinės sienos susideda iš
sisteminiu būdu jungiamų modulių (atsižvelgiant į tarp modulių būtinus
išsiplėtimo tarpus).
Naujoji sistema remiasi populiariomis langų sistemomis TM 74HI ir TM 74HI US,
kurias papildė dekoratyvinės FA 50N sistemos jungtys. Įdomi šios sistemos
savybė – tai sklandus perėjimas nuo tradicinio stiklinimo elementų pastato viduje
prie stiklinimo jo išorėje.

Nuotrauka: Modulinio sprendimo pavyzdys
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ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA TM 74HI

SISTEMOS PRIVALUMAI
- modulinis pastato fasadas, leidžiantis jį greitai ir kokybiškai pastatyti,
- modernūs išsiplėtimo tarpų tarp modulių sprendimai,
- sklandus perėjimas nuo stiklinimo elementų pastato viduje prie stiklinimo jo išorėje,
- galima jungti su kitomis YAWAL sistemomis.

VERTIKALUS PJŪVIS

PJŪVIS TIES STATINIU

FASADINĖS SIENOS MODULIO PAVYZDYS
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TM

62

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

HI

GERA ŠILUMOS IZOLIACIJA

TM 62HI - SISTEMOS SAVYBĖS
TM 62HI – tai aliuminio konstrukcijų sistema, skirta šilumos izoliaciją
turintiems langams ir durims.
Izoliacines savybes pagerina specialūs, po stiklu esantys elementai, panaudoti
tarp stiklo ir profilio esančioje erdvėje. Sistema atitinka aukštus reikalavimus,
taikomus gyvenamiesiems bei viešosios paskirties pastatams, kuriuose juda
didelis žmonių srautas. 3 kamerų profilių konstrukcija bei tarp šilumos skyriklių
panaudota izoliacinė medžiaga (poliuretanas) leidžia gauti žemą šilumos
perdavimo koeficiento vertę.

Nuotrauka: Apartamentų kompleksas Galeria Park, Varšuva
Projektas: KAPS Architekci, Varšuva
Aliuminio gamintojas: MBB, Torunė
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ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA TM 62HI

SISTEMOS PRIVALUMAI
• palyginus su TM 62 sistema, 20-40% geresni šilumos izoliacijos parametrai;
• taupoma energija, o tuo pačiu sumažinamos pastato šildymo išlaidos;
• galima naudoti griovelyje paslėptus, nematomus vyrius ir apkaustus;
• galima įstatyti geriau nuo įsilaužimui apsaugotus langus, duris ar vitrinas;
• profilius galima lenkti;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

LANGAS PLOKŠTĖJE

DURYS SU SLENKSČIU
62,2 mm

TM 62HI SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
TM 62HI langas

TM 62HI durys

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

klasė 2 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

E1050 pagal PN-EN 12208

3A pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

1,3÷2,45 W/(m2K)

1,3÷2,45 W/(m2K)

pagal PN-EN ISO 10077-2

pagal PN-EN ISO 10077-2

Garso izoliacija

Rw= 35÷42 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Rw= 35÷44 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC3 pagal PN- EN 1627

RC2, RC3 pagal PN- EN 1627
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TM

62

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

OPTIMALI ŠILUMOS IZOLIACIJA

TM 62 - SISTEMOS SAVYBĖS
TM 62 – tai trijų kamerų aliuminio profilių sistema, skirta modernioms
langų ir durų su šilumos izoliacija konstrukcijoms.
Sistema atitinka aukštus reikalavimus, keliamus gyvenamiesiems bei viešosios
paskirties pastatams, kuriuose juda didelis žmonių srautas (mokykloms, įstaigoms,
ligoninėms, bankams). Sistemoje naudojami sustiprinti profiliai, todėl galima
projektuoti didelių gabaritų konstrukcijas. Platus specialių profilių asortimentas
leidžia įrengti ekonomiškus, norimo dydžio langus bei jungti įvairius jų variantus.

Nuotrauka: Klinika Budzik, Varšuva
Projektas: Zespół projektantów pod kierunkiem Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego
Aliuminio gamintojas: APS System Sp. J., Čenstachava
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ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA TM 62

SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima įstatyti geriau nuo įsilaužimui apsaugotus langus, duris ar vitrinas;
• galima kurti įvairių kampų konstrukcijas;
• profilius galima lenkti;
• galima naudoti įvairaus tipo užpildus;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

Į VIDŲ ATVERIAMAS LANGAS

62 mm

PJŪVIS TIES ATVERČIAMU LANGU

62 mm

TM 62 SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
TM 62 2.1 langas

TM 62 2.1 durys

Oro laidumas

klasė iki 4 pagal PN-EN 12207

klasė iki 2 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė E1050 pagal PN-EN 12208

klasė 3A pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

2,02÷2,51 W/(m2K)

2,2÷2,65 W/(m2K)

pagal PN-EN ISO 10077-2

pagal PN-EN ISO 10077-2

Garso izoliacija

Rw= 32÷42 dB pagal PN-EN ISO 20140-3

Rw= 35÷44 dB pagal PN-EN ISO 20140-3

Atsparumas įsilaužimui

RC2, RC3

RC2, RC3
SISTEMOS SAVYBĖS

Durų konstrukcijos gylis

Lango konstrukcijos gylis

Lango stiklinimo storis

STANDARTAS

SUKAMA VARČIA

staktos profilis

62 mm

-

varčios profilis

62 mm

-

staktos profilis

62 mm

62 mm

varčios profilis

71,4 mm

71,4 mm

staktos profilis

6÷45 mm

4÷48 mm

varčios profilis

14÷54 mm

-
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TM

TM

TM

62

74

77

HI

INDUSTRIAL

HI

INDUSTRIAL

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINČIOS LANGŲ SISTEMOS

HI

INDUSTRIAL

PRAMONINIS STILIUS

TM INDUSTRIAL - SISTEMOS SAVYBĖS
TM 62/TM 62HI, 74HI, 77HI INDUSTRIAL sistemos – tai
modernūs sprendimai, savo forma imituojantys plieninius
langus.
Tai puikūs senų plieninių langų pakaitalai moderniems pramonės
objektams, loftams ir gyvenamiesiems namams. Leidžia išlaikyti
industrinį pastato stilių bei atitinka šiuolaikinės architektūros
reikalavimus. Sistemos pagrindą sudaro aliuminio profiliai su šilumos
skyrikliais ir labai gera šilumos izoliacija pasižymintis užpildas.

Nuotrauka: Grohmano fabrikas, Lodzė
Projektas: AGG Architektai Grabovski (Grabowski ) Grupė, Lodzė
Aliuminio gamintojas: OLI Sp. z o.o., Petrakavas
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ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINČIOS LANGŲ SISTEMOS TM62/TM62HI, 74HI, 77HI

SISTEMOS PRIVALUMAI
• suderintos su „Yawal“ TM 62/TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI sistemomis;
• puiki šilumos perdavimo koeficiento vertė;
• efektyvi vandens nutekėjimo sistema;
• siauras išorinis lango rėmo plotis užtikrina gražią pastato išvaizdą;
• galima įgyvendinti įvairius, modernius konstrukcinius langų sprendimų variantus;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

TM 77HI INDUSTRIAL

77 mm

62 mm

TM 62HI INDUSTRIAL

TM 74HI INDUSTRIAL

74 mm

43

TM

TM

TM

62

74

77

HI US

HI US

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ SISTEMA

HI US

PASLĖPTOS VARČIOS EFEKTAS

TM 62HI US, 74HI US, 77HI US - SISTEMOS SAVYBĖS
TM 62HI US, 74HI US, 77HI US sistemos – tai sprendimas,
leidžiantis sukurti nematomos lango varčios, tarsi
neatveriamo lango efektą.
Langai su paslėpta varčia – tai modernus, aukštos kokybės
sprendimas. Sistemos pagrindą sudaro aliuminio profiliai su šilumos
skyrikliais ir labai gera šilumos izoliacija pasižymintis užpildas.

Nuotrauka: Gyvenamasis namas, Poznań
Projektas: Archikwadrat, Poznań
Aliuminio gamintojas: Lindhorst Sp. z o.o., Sp. k, Poznań
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ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINČIOS LANGŲ SISTEMOS TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US

SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima sukurti nematomos iš pastato išorės varčios įspūdį;
• siauras išorinis rėmo plotis užtikrina gražią pastato išvaizdą;
• puiki šilumos perdavimo koeficiento vertė;
• galima įgyvendinti įvairius, modernius konstrukcinius langų sprendimų variantus;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

TM 74HI US SISTEMOS LANGAS
SU PASLĖPTA VARČIA

TM 77HI US SISTEMOS LANGO
SU PASLĖPTA VARČIA SKERSINIS

77 mm

74 mm

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US
TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

Oro laidumas

klasė iki 4 pagal PN-EN 12207

klasė iki 4 pagal PN-EN 12207

klasė iki 4 pagal PN-EN 12207

Vandens

klasė E1350 pagal PN-EN 12208

klasė E1350 pagal PN-EN 12208

klasė E1350 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo

Uf = 1,70÷2,18 W/(m2K)

Uf = 1,33÷1,59 W/(m2K)

Uf = 1,16÷1,37 W/(m2K)

koeficientas

pagal PN-EN ISO 10077-2

pagal PN-EN ISO 10077-2

pagal PN-EN ISO 10077-2

nepralaidumas

SISTEMOS SAVYBĖS

Lango konstrukcijos gylis

Stiklo storis

TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

staktos profilis

62 mm

74 mm

77 mm

varčios profilis

64,9 mm

76,9 mm

79,9 mm

24÷52 mm

24÷64 mm

26÷67 mm
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TM

TM

TM

62

74

77

HI

HI

AUTOMATINĖS DURYS

HI

KOMFORTAS IR ESTETIKA

AUTOMATINĖS DURYS - SISTEMOS SAVYBĖS
Automatinės durys atitinka aukščiausių techninių
parametrų konstrukcijas.
Sistema leidžia projektuoti įvairių tipų vienos ir dviejų varčių
automatines duris su viršlangiais ir šoninėmis vitrinomis.

Nuotrauka: Jogailos Universiteto Collegium Paderevianum II, Krokuva
Projektas: Bończa Studio, Wieliczka
Aliuminio gamintojas: Hossa Sp. z o.o., Katovicai ik Eurobud Grupė, Bystrovicos
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• atitikimas naujam standartui EN 16005: 2013 durims su pavara,
• PIR putplasčio kaip medžiagos, užpildančios profilius, panaudojimas,

AUTOMATINĖS DURYS - TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI

• putplastis stiklinimui iš medžiagos Styrodur,
• lengvas montavimas į fasadą FA 50N,
• varčią galima padalinti skersiniu,
• galimybė montuoti įvairių tipų pavaras.

DURŲ PRIVEDIMAS PRIE
TM 74HI PROFILIŲ ATITVAROS

74 mm
80,5 mm

80,5 mm
74 mm

62 mm

68,5 mm

68,5 mm

62 mm

DURŲ PRIVEDIMAS PRIE
TM 62HI PROFILIŲ ATITVAROS

77 mm
83,5 mm

77 mm

83,5 mm

DURŲ PRIVEDIMAS PRIE
TM 77HI PROFILIŲ ATITVAROS
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TM

TM

TM

77

74

62

HI

OUTWARD

HI

OUTWARD

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ SISTEMA

HI

OUTWARD

Į IŠORĘ ATVERIAMI LANGAI

PI 50N, TM 62HI, 74HI, 77HI OUTWARD - SISTEMOS SAVYBĖS
PI 50N, TM 62HI, TM74HI ir TM77HI OUTWARD sistemos – tai
aliuminio langus į išorę atverti leidžiantis sprendimas.
Į išorę atveriami langai – tai užsienio rinkose populiarus sprendimas,
populiarėjantis ir mūsų šalyje, kadangi jis leidžia taupyti vietą patalpų viduje.
Tokia lango konstrukcija garantuoja labai gerą jo sandarumą, kadangi į langą
pučiančio vėjo jėga prispaudžia varčią prie staktos.
OUTWARD sistemos pagrindas – aliuminio profiliai su šiluminiu skyrikliu,
esantys keturiose populiariose YAWAL langų sistemose. Tai leidžia pasirinkti
optimalų norimos šiluminės izoliacijos variantą.

Nuotrauka: Pradinė mokykla Nr.3, Ruda Šlaska
Projektas: architekciPL
Aliuminio gamintojas: Domkat Sp. z o.o.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ SISTEMA TM OUTWARD

• taupoma vieta patalpų viduje,
• sistemą galima pritaikyti prie norimo šiluminės izoliacijos lygio,
• puikus konstrukcijos sandarumas,
• eksportui paruoštas gaminys, atitinkantis Skandinavijos ir Didžiosios Britanijos rinkų reikalavimus,
• galima įgyvendinti įvairius modernių konstrukcijų langų sprendimus,
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

TM 62HI OUTWARD

62 mm

50 mm

PI 50N OUTWARD

TM 77HI OUTWARD

74 mm

77 mm

TM 74HI OUTWARD

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI TM OUTWARD
Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė E750 pagal PN-EN 12208

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C4 pagal PN-EN 12210

SISTEMOS SAVYBĖS

Lango konstrukcijos gylis

Stiklo storis

PI 50N

TM 62HI

TM 74HI

TM 77HI

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

staktos profilis

62 mm

62 mm

74 mm

77 mm

varčios profilis

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

ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

EKONOMIŠKUMAS

PI 50N - SISTEMOS SAVYBĖS
PI 50N – tai išplėsta aliuminio profilių sistema, skirta moderniems
įvairių tipų langams ir durims, vitrinoms, pertvaroms ir prieangiams
su šilumos izoliacija.
Profilių įvairovė leidžia montuoti duris ant paviršinių arba profilio griovelyje
paslėptų vyrių.

Nuotrauka: Oskaro Kolbergo Muzikos Mokyklų Grupė, Radomas
Projektas: Archi-Rad 2000 Piotr Wypchło, Radomas
Aliuminio gamintojas: Stolrad Sp. z o.o., Radomas
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SISTEMOS PRIVALUMAI
ŠILUMOS IZOLIACIJĄ TURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA PI 50N

• galima įgyvendinti įvairius sprendimus, panaudojant mažiausią profilių kiekį;
• galima patobulinti gamybos procesą bei pagerinti pastato išvaizdą, panaudojant greitai montuojamas, grioveliuose
paslepiamas apkaustų sistemas;
• sprendimų universalumą užtikrina apkaustų įvairovė bei du jų montavimo būdai;
• sustiprinti profiliai leidžia kurti didelių gabaritų konstrukcijas;
• papildomi profiliai leidžia vitrinose montuoti duris;
• galima kurti įvairių kampų konstrukcijas;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

90°-170°C KAMPINIS
SPRENDIMAS

50 mm

PAKABINAMOS DURYS

50 mm

PI 50N SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
PI 50N langas

PI 50N durys

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

klasė 3 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė E750 pagal PN-EN 12208

klasė A5 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf=2,2÷2,7 W/m2K

Uf=2,3÷2,7 W/m2K

pagal PN-EN ISO 10077-2

pagal PN-EN ISO 10077-2

Garso izoliacija

Rw=30÷40 dB

Rw=30÷40 dB

pagal PN-EN ISO 140-3

pagal PN-EN ISO 140-3

SISTEMOS SAVYBĖS
STANDARTAS
Lango konstrukcijos gylis

Stiklo storis

SUKAMA
VARČIA

staktos profilis

50 mm

50 mm

varčios profilis

59 mm

59 mm

staktos profilis

4÷34 mm

6÷43 mm

varčios profilis

6÷44 mm

6÷43 mm
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TM

75

PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ IR SIENŲ SISTEMA

EI

PRIEŠGAISRINĖ SISTEMA

TM 75EI - SISTEMOS SAVYBĖS
Sistema skirta priešgaisrinių, El 30 - El 60 atsparumo ugniai klasės sienų
ir durų įrengimui.
Jos naudojamos kaip išorinės ir vidinės statybinės pertvaros. Sistema leidžia
pagaminti platų durų, sienų bei jų derinių asortimentą. Ją naudojant, galima
sukurti dūmus nepraleidžiančias konstrukcijas. Sistemos TM 75EI sudėtyje esantys
šilumos izoliacijos profiliai susideda iš dviejų aliuminio dalių, atskirtų izoliacine
juosta. Izoliacijai profiliuose naudojama 32 mm pločio stiklo pluoštu sustiprinto
poliamido juosta. Siūlomi du konstrukciniai profilių variantai, besiskiriantys
aliuminio profilių kamerų užpildymu izoliacine, ugniai atsparia medžiaga.

Nuotrauka: Mažosios Lenkijos meno sodas, Krokuva
Projektas: Ingarden & Ewy Architektai, Krokuva
Aliuminio gamintojas: Arton Sp. z o.o., Čenstachava
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74,8 mm

SISTEMOS PRIVALUMAI
• medžiagos klasifikuojamos kaip neleidžiančios plisti ugniai (NPU);

PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ IR SIENŲ SISTEMA TM 75EI

• platus konstrukcinių sprendimų asortimentas: nuo pertvarų ir vitrinų iki vienvėrių
arba dvivėrių durų (galimas variantas su stiklu viršuje arba šone);
• platus 8 – 50 mm storio užpildų asortimentas.

PJŪVIS TIES DURIMIS SU ŠEPETĖLIU

74,8 mm

KAMPINIS
JUNGIMAS

VARIANTAS 82 mm

VARIANTAS 82 mm

TM 75EI SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

klasė 2 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė 3A pagal PN-EN 12208

Atsparumas ugniai

klasė EI 30, EI 60 pagal PN-EN 13501-2+A1

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C1 pagal PN-EN 12210

Šilumos perdavimo koeficientas

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

Garso izoliacija

Rw= 35÷40 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Techninis liudijimas

AT-15-6830/2016

SISTEMOS SAVYBĖS

Durų konstrukcijos gylis

Stiklo storis

DURYS

FIKSUOTI LANGAI

staktos profilis

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

varčios profilis

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

iki 62 mm

iki 62 mm
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TM

75

PRIEŠGAISRINĖS STIKLO SIENOS BE MATOMŲ JUNGIANČIŲJŲ PROFILIŲ

EI

GRAŽU IR SAUGU

TM 75EI - SISTEMOS SAVYBĖS
TM 75EI sistemos naujovė - tai priešgaisrinės stiklo sienos be matomų vertikalių jungiančiųjų profilių.

Jos užtikrina EI 30 ir EI 60 klasės priešgaisrinę
apsaugą. Optimaliai naudojama natūrali dienos
šviesa, o patalpa optiškai padidinama.
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PRIEŠGAISRINĖS STIKLO SIENOS BE MATOMŲ JUNGIANČIŲJŲ PROFILIŲ TM 75EI

SISTEMOS PRIVALUMAI
• nėra matomų, stiklą skiriančių profilių (matomas tik profilis, einantis aplink konstrukciją);
• galima suprojektuoti iki 3840 mm aukščio sieną;
• galima įstatyti TM 75EI sistemos EI 30 ir EI 60 atsparumo ugniai klasės duris;
• galima įstatyti atsparumo ugniai klasės neturinčias, stiklines PBI 50N sistemos duris;
• galite išsirinkti El 30 ir El 60 stiklo gamintoją „Vetrotech”, „SAINT-GOBAIN” ar „AGC” bei EI 30 gamintoją „Bohamet”;

≥ 31 mm

≥ 23 mm

• dvi stiklo plokštumas galima jungti 90° kampu.

DVIEJŲ STIKLO PLOKŠČIŲ SUJUNGIMAS
ATSPARUMO UGNIAI KLASĖS: EI 30 IR EI 60

DVIEJŲ STIKLO PLOKŠČIŲ
SUJUNGIMAS 90° KAMPU
ATSPARUMO UGNIAI KLASĖS: EI 30 IR EI 60

EI 30 IR EI 60 ATSPARUMO UGNIAI KLASĖS SIENOS
BE MATOMŲ PROFILIŲ ĮRENGIMO SCHEMA
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TM

75

AUTOMATINĖS DURYS

EI

PATOGU IR SAUGU

TM 75EI - SISTEMOS SAVYBĖS
Automatinių slankiojančių EI30 atsparumo ugniai
klasės durų sistema papildo vidinių ir išorinių
priešgaisrinių pertvarų sistemą TM 75EI.
Automatinių durų varomasis mechanizmas gali būti
montuojamas mūrinėje sienoje arba „Yawal“ TM 75EI
sienelėje.

Nuotrauka: Biurų kompleksas Polski Koks, Katovicai
Projektas: Archas Design, Belsko Biala
Aliuminio gamintojas: Arton Sp. z o.o., Čenstachava
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DURŲ IR TM 75EI SISTEMOS
SIENOS SUJUNGIMAS

74,8 mm

AUTOMATINĖS DURYS TM 75EI

74,8 mm

DVIEJŲ VARČIŲ SANDŪRA
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TM

TM

75

62

EI

VENTILIACINĖS GROTELĖS
PRIEŠGAISRINĖMS DURIMS

EI

TM 75EI - SISTEMOS SAVYBĖS
Dvipusės ventiliacinės grotelės su prošvaisa, skirtos priešgaisrinėms durims arba sienoms, pasižyminčioms 30 arba
60 minučių atsparumu ugniai.
Jos užpildytos nuo temperatūros besiplečiančiu kompozitu, kuris pradeda plėstis jau 120° temperatūroje ir sukuria sandarią
ir nedegią pertvarą. Grotelės užtikrina atitinkamą patalpos ventiliaciją bei saugo nuo ugnies ir dūmų. Siūlomos įvairių matmenų
grotelės, praleidžiančios skirtingą oro kiekį. Produktas turi Statybos technikos instituto liudijimą. Tinka viešosios paskirties
pastatams.
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VENTILIACINĖS GROTELĖS PRIEŠGAISRINĖMS DURIMS TM 75EI

max. 600 mm

max. 810 mm

max. 600 mm

max. 810 mm

max. 600 mm

max. 600 mm

A

B

Ventiliacinių grotelių matmenys
ELEMENTO NR.

A

B

ELEMENTO NR.

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

Ventiliacinės grotelės priešgaisrinėms durims TM 75EI
Ventiliacinių grotelių atsparumas ugniai

nuo EI 30 iki EI 60
Iš aliuminio pagamintas rėmas, užpildytas nuo šilumos besiplečiančiu kompozitu

Grotelių matmenys

Min. - 200 mm x 200 mm
Max. - 600 mm x 600 mm
F 1 spalvos anoduotos grotelės. Pagal užsakymą gali būti nudažytos milteliniu
būdu aukštos kokybės korozijai atspariais dažais (RAL spalvų paletė)

Montavimo būdas

Grotelės turi montavimą palengvinančią jungę. Be to, jose yra kūgio formos
angos varžtams, todėl grotelės pritvirtinamos labai stabiliai.
Komplekte yra užpakalinis rėmas ir tvirtinimo varžtai.
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TM

62

PRIEŠGAISRINIŲ DURŲ IR SIENŲ SISTEMA

EI

EKONOMIŠKA PRIEŠGAISRINĖ SISTEMA

TM 62EI - SISTEMOS SAVYBĖS
„Yawal“ TM 62 EI 30 sistema skirta plačiam EI 30 atsparumo ugniai klasės
priešgaisrinių sienų spektrui.
Šios sienos naudojamos kaip išorinės ir vidinės statybinės pertvaros. Sistemos
sudėtyje esantys šilumos izoliacijos profiliai susideda iš dviejų aliuminio dalių, atskirtų
izoliacine juosta. Izoliacijai profiliuose naudojama 23 mm pločio stiklo pluoštu
sustiprinto poliamido juosta.
Vidinė profilių kamera užpildyta izoliaciniais, ugniai atspariais įdėklais. Sistema turi
techninį liudijimą.

NAUJOVĖ
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SISTEMOS PRIVALUMAI
PRIEŠGAISRINIŲ SIENŲ IR DURŲ SISTEMA TM 62EI 30

• platus panaudojimo spektras (kaip vidinės arba išorinės pertvaros);
• medžiagos klasifikuojamos kaip neleidžiančios plisti ugniai (NPU);
• optimali šilumos izoliacija.

PJŪVIS TIES VERTIKALIA ARBA
HORIZONTALIA SIJA

62 mm

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - TM 62EI
Atsparumas ugniai

EI 30 pagal PN-EN 13501-2

Oro infiltracija

klasė A4 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė RE750 pagal PN-EN 12154

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C1 pagal PN-EN 12210

Atsparumas smūgiui

klasė 4b pagal ETAG nr 003

Garso izoliacija

36 dB÷40 dB pagal PN-EN ISO 140-3

Ugnies plitimo klasė

pagal PN-90/B-02867 (NRO)

Wewnętrzna
Profilio
gylis widoczna szerokość

62 mm

Užpildas

15÷36 mm

Wewnętrznaugniai
Atsparumo
widoczna
klasifikavimas
szerokość

EI 30 pagal PN-EN 13501-2:2016

Sandarumo dūmams klasifikavimas

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

90

PRIEŠGAISRINĖS SIENOS „YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI“

EI

FIRE BLOCK 120

ILGALAIKĖ PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI - SISTEMOS SAVYBĖS
„YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI“ sistema skirta plačiam EI 120
atsparumo ugniai klasės priešgaisrinių statybinių pertvarų spektrui.
Suderinta su TM 75 EI sistema. TM 90EI sistema atitinka galiojančius techninio
liudijimo reikalavimus. Maksimalūs šios sistemos priešgaisrinių sienų
konstrukcijos matmenys: aukštis – 4000 mm, plotis - 5240 mm.

Nuotrauka: Neofilologia - Silezijos Universitetas, Sosnoviecas
Projektas: Biuro Architektoniczne Taczewski, Katovicai
Aliuminio gamintojas: ACARI Sp. z o.o., Krokuva
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PRIEŠGAISRINĖS SIENOS „YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI“

SISTEMOS PRIVALUMAI
• medžiagos klasifikuojamos kaip neleidžiančios plisti ugniai (NPU);
• šilumos izoliacija;
• iki 100 mm storio užpildai;
• galima statyti atsparumo ugniai pagal techninį liudijimą neturinčias vidines sienas;
• sienoje galima įstatyti „YAWAL TM 75 EI“ sistemos duris.

128 mm
TM 90 SIENOS IR TM 75 EI
SISTEMOS DURŲ SUJUNGIMAS

88,8 mm

88,8 mm

KONSTRUKCIJOS MONTAVIMO
PRIE PAGRINDO BŪDAS

PJŪVIS TIES STATINIU
ARBA SKERSINIU

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - TM 90EI
Atsparumas ugniai

EI 120 pagal PN-EN 13501-2

Oro infiltracija

klasė 4 pagal PN-EN 12152

Vandens nepralaidumas

klasė R7 pagal PN-EN 12154

Atsparumas ugniai

EI 120 pagal PN-EN 13501-2+A1

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C1 pagal PN-EN 12210

Garso izoliacija

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

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf= 2,4÷2,8 W/m2K pagal PN-EN ISO 6946

Wewnętrznakorozijai
Atsparumas
widoczna szerokość

C1 - C4 pagal PN-EN ISO 12944-2

Atsparumas smūgiui į vidinę sieną

IVb pagal ETAG nr 003

Sienos nuokrypis nuo vertikalios ašies

10°
SISTEMOS SAVYBĖS

Minimalus iš išorės matomos į vidų atveriamo lango konstrukcijos plotis

staktos profilis

68,2 mm

Konstrukcijos gylis

staktos profilis

88,8÷120 mm

Stiklajuostės aukštis

28,0 mm

Užpildo / stiklinimo storis

do 100 mm
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DP

180

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA

PUIKI ŠILUMOS IZOLIACIJA

DP 180 - SISTEMOS SAVYBĖS
DP 180 sistema skirta išorinių sienų pakeliamiems - slankiesiems langams
ir durims.
Tai modernus sprendimas, kurio pagrindą sudaro aliuminio profiliai su šilumos skyrikliais.
DP 180 sistema leidžia sumažinti šilumos energijos nuostolius, o tuo pačiu sumažėja
ir projektuojamų objektų eksploatacijos išlaidos.
Gaminys skirtas gyvenamiesiems ir viešosios paskirties pastatams.

NAUJOVĖ

Nuotrauka: individualus gyvenamasis namas
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• puiki šilumos izoliacija - Uf = nuo 1,1 W/m²K;

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA DP 180

• užpildo storis nuo 62 mm;
• galima įrengti labai didelių gabaritų ir net iki 430 kg varčios svorio duris;
• galima įrengti įstiklintą, 90˚ sujungtą kampą;
• galima įrengti duris su įleistu slenksčiu – nėra jokių architektūrinių barjerų;
• labai geri vandens nepralaidumo ir oro pralaidumo parametrai;
• galima įrengti automatinio durų atidarymo ir uždarymo sistemą;
• galima naudoti apkaustus su mikroventiliacija;
• užpildą galima tvirtinti iš išorės;
• beprofilinio stiklinimo sujungimo galimybė;
• mobilus kampinis statinis;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

VARČIŲ
UŽSKLENDIMAS
PJŪVIS
TIES
DURŲ
STAKTA
IR VARČIA

180 mm
Papildomas variantas
- automatinio durų atvėrimo mechanizmas.

Durų varčios plotis ir aukštis gali siekti net iki 3300 mm, o varčios svoris iki 430 kg. Dideli įstiklinti plotai – tai modernių pastatų
skiriamasis ženklas. Aliuminio profiliais tvirtinami stiklo lakštai kiekvienai konstrukcijai suteikia lengvumo. Jie leidžia sukurti
skaidrius permatomus, tačiau puikiai nuo šalčio, vandens, lietaus ar saulės spindulių saugančius barjerus.
SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - DP 180
Profilio storis

Stakta: 180 mm, varčia: 81 mm

Užpildo storis

18÷62 mm

Tarpinės

EPDM, TPE

Varčios svoris

max. 430 kg

Varčios aukštis

max. 3300 mm

Varčios plotis

max. 3300 mm

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė E1350 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

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

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C3 pagal PN-EN 12210
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DP

180

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA – su nejudančia stakta

PUIKI ŠILUMOS IZOLIACIJA

DP 180 - SISTEMOS SAVYBĖS
Pristatome Jums naują DP 180 sistemos versiją, kurioje įdiegtos
inovatyvios staktos su dviem arba trim bėgeliais, leidžiančios pasiekti
puikius šiluminės izoliacijos parametrus.
Per visą staktos perimetrą panaudotas HPVC izoliacinis profilis. Panaudojant
staktos su trim bėgeliais profilius, galima įrengti kelių staktų sistemą.
Siekiant, kad varčia nesideformuotų nuo temperatūrų skirtumų, varčios
profiliuose yra temperatūrų svyravimams atsparūs terminiai skirtukai.
Atsparumas mechaniniams pažeidimams pasiektas, panaudojant briaunotą
slenksčio profilį, palengvinantį varčios pastūmimą.

Nuotrauka: „Wysoka NOWA“ mikrorajonas, Wysoka/Vroclavas
Projektas: KWK PROMES Robert Konieczny
Aliuminio gamintojas: Przedsiębiorstwo Ślusarsko-Budowlane Leszek Pluta, Kielce / APS System Sp. j., Częstochowa
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NAUJOVĖ

SISTEMOS PRIVALUMAI
• puiki terminė izoliacija (inovatyvi stakta su dviem bėgeliais – trys terminių skyriklių linijos),

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA DP 180

• paprasta ir intuityvi vandens nutekėjimo nuo lango sistema,
• galima pagaminti konstrukciją visoms rinkoje esančioms sistemoms,
• modernūs, temperatūrų svyravimams atsparūs terminiai skyrikliai varčios profiliuose,
• 6,5 m ilgio izoliacija po apatine stakta – nereikalingos jungtys,
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES STAKTA SU DVIEM BĖGELIAIS

PJŪVIS TIES STAKTA SU TRIM BĖGELIAIS

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - DP 180
Profilio storis

Stakta: 180 mm, varčia: 81 mm

Užpildo storis

18÷62 mm

Tarpinės

EPDM, TPE

Varčios svoris

max. 430 kg

Varčios aukštis

max. 3300 mm

Varčios plotis

max. 3300 mm

Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė E1350 pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

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

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C3 pagal PN-EN 12210
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DP

150T

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA– stakta su dviem ir trim bėgeliais

DIDELI ĮSTIKLINTI PLOTAI

DP 150T - SISTEMOS SAVYBĖS
DP 150T sistema leidžia įrengti pakeliamas - slankiąsias duris. Aliuminio profiliai
leidžia pasiekti puikius šilumos izoliacijos parametrus.
Naudojant DP 150T sistemą, galima projektuoti iki 3300 mm aukščio konstrukcijas, kuriose
varčios svoris gali siekti iki 400 kg. Pakeliamų – slankiųjų durų apkaustai garantuoja net ir tokių
didelių ir sunkių varčių naudojimo lengvumą bei patogumą. Šio tipo durys įrengiamos žiemos
soduose, naudojamos kaip išorinės atitvaros arba išėjimas į terasą.

Nuotrauka: individualus gyvenamasis namas
Projektas: REFORM Marcinas Tomaševskis (Marcin Tomaszewski), Lodzė
Aliuminio gamintojas: Zimny sp. z o.o., Lodzė
Namo projektas buvo apdovanotas prestižiniame tarptautiniame konkurse „European Property Awards“
„Architecture Single Residence 2014-2015“ kategorijoje.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima įrengti labai didelius įstiklintus plotus;

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA DP 150T

• galima naudoti įvarius užpildus;
• galima kurti kelių bėgių konstrukcijas;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

DURŲ PJŪVIS GRINDŲ LYGYJE

66 mm

PJŪVIS TIES 90°
KAMPINE JUNGTIMI

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - DP 150T
Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė 9A pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 1,2 W/m2K

Atsparumas vėjo apkrovai

C3 pagal PN-EN 12210

Garso izoliacija

Rw = do 42 dB pagal PN-EN ISO 140-3
SISTEMOS SAVYBĖS

Matomas aukštis /plotis

Konstrukcijos gylis

apatinis staktos profilis

44 mm

viršutinis staktos profilis

22 mm

varčios profilis

103,5 mm

staktos profilis

150 mm / 234 mm

varčios profilis

66 mm

Stiklajuostės aukštis

22 mm

Stiklinimo storis

8÷50 mm
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DP

100

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA

EKONOMIŠKUMAS

DP 100 - SISTEMOS SAVYBĖS
Slankiosios bei pakeliamos – slankiosios durys ekonomiškai išorinei pastato
konstrukcijai.
DP 100 sistema – tai modernus, aukštos kokybės sprendimas, kurio pagrindą sudaro
aliuminio profiliuočiai su šilumos skyrikliais.

Nuotrauka: individualus gyvenamasis namas
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima naudoti įvarius užpildus;

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA DP 100

• ekonomiškas sprendimas;
• galima kurti dviejų arba trijų bėgių konstrukcijas;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

DURŲ PJŪVIS GRINDŲ LYGYJE

VARČIŲ UŽSKLENDIMAS

103.2 mm

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - DP 100
Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė 9A pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 2,6 W/m2K

Atsparumas vėjo apkrovai

C2 pagal PN-EN 12210
SISTEMOS SAVYBĖS

Matomas aukštis /plotis

Konstrukcijos gylis

apatinis staktos profilis

39 mm

viršutinis staktos profilis

27 mm

varčios profilis

96 mm

staktos profilis

103,2 mm / 163,8 mm

varčios profilis

42,6 mm

Stiklajuostės aukštis

22 mm

Stiklinimo storis

14÷28 mm
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L

50

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA

APSAUGA NUO ATMOSFEROS VEIKSNIŲ

L50 - SISTEMOS SAVYBĖS
Modernių aliuminio profilių sistema slankiųjų įstiklintų
elementų balkonams ir lodžijoms (L 50B) bei pertvaroms
(L 50S) projektuoti ir įrengti.
Įstiklintos pertvaros yra nedegios, klasifikuojamos kaip neleidžiančios
ugniai plisti konstrukcijos (NPU). L 50 sistemą sudaro vienos kameros
aliuminio profiliai be šilumos skyriklių. Varčia perstumiama ant specialiai
tam pritaikytų ritinėlių.
Staktos konstrukcija leidžia pagaminti konstrukcijos ant dviejų arba trijų
bėgelių ruošinius. Sistema atitinka galiojančio techninio liudijimo
reikalavimus.

Nuotrauka: Gyvenamasis namas, Kaunas
Aliuminio gamintojas: UAB „Alseka“
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• pagerina naudojimosi patalpomis saugą ir patogumą;
• saugo nuo išorinio triukšmo;

SLANKIŲJŲ DURŲ SISTEMA L50

• saugo nuo nepalankių atmosferos veiksnių poveikio;
• galima naudoti įvarius užpildus;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

50 mm

89.5 mm

SLANKIOSIOS VARČIOS PJŪVIS

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - L 50
Garso izoliacija

22 dB (pagal PN-87/B-02151/03) pagerina langų garso izoliaciją

Atsparumo ugniai klasė

NPU
SISTEMOS SAVYBĖS

Matomas aukštis /plotis

Konstrukcijos gylis

apatinis staktos profilis

37 mm

horizontali varčia

77,4 mm

vertikali varčia

96 mm

staktos profilis

77,4 mm

varčios profilis

50 mm – dviejų bėgių / 89,5 mm – trijų bėgių

Stiklajuostės aukštis

20 mm

Stiklinimo storis

4÷18 mm
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PBI

84

ŠILUMOS IZOLIACIJOS NETURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

OFFICE

PUIKI GARSO IZOLIACIJA

PBI 84 OFFICE - SISTEMOS SAVYBĖS
Aliuminio profilių sistema „PBI 84 Office“ skirta
vidinių sienų ir „open space“ tipo patalpų statybai.
Suderinta su PBI 50N, įsprūdinėmis ir stiklo durimis.
Galimi du pagrindinio profilio variantai: standartinis
ir ekonomiškas.

Nuotrauka: Kultūros ir meno centras Kozienicų mieste
Projektas: Pracownia Projektowa F-11
Aliuminio gamintojas: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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ŠILUMOS IZOLIACIJOS NETURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA PBI 84 OFFICE

SISTEMOS PRIVALUMAI
• išlaikant 38 mm iš išorės matomą konstrukciją, galima naudoti labai įvairaus storio užpildus
(stiklai: 6 - 12 mm, neskaidrus užpildas: 12 - 18 mm);
• paprastas ir efektyvus „T“ tipo jungčių konstravimas;
• platus išorinių stiklajuosčių asortimentas;
• panaudojus atitinkamas stiklajuostes, galima atlikti priežiūros darbus (išvalyti stiklus iš vidaus);
• galima vesti elektros instaliacijos laidus;
• kampiniai sujungimai, leidžia kurti norimos formos konstrukciją;
• galima įmontuoti rankomis arba elektros varikliu valdomas žaliuzes;
• maksimalus konstrukcijos aukštis: 3700mm;
• sistemą galima pagaminti statybvietės sąlygomis;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

SIENOS TVIRTINIMAS PRIE TIPIŠKOS
GIPSKARTONIO SIENOS
75 mm

PJŪVIS TIES STATINIU IR SKERSINIU
84 mm

84 mm

75 mm

HORIZONTALUS STIKLO DURŲ PJŪVIS

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - PBI 84 OFFICE
Atsparumas smūgiui

klasė 4b pagal ETAG nr 003

Garso izoliacija

39 dB÷48 dB pagal PN-EN 140-3

Ugnies plitimo klasė

pagal PN-90/B-02867 (NRO)

Matomas plotis

38 mm

Profilio gylis

84 mm

Stiklinimo storis

6÷13 mm

Plokštės storis

12÷18 mm

Techninis liudijimas

AT-15-9493-2015
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PBI

50N

ŠILUMOS IZOLIACIJOS NETURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

PLATUS PROFILIŲ PASIRINKIMAS

PBI 50N - SISTEMOS SAVYBĖS
Sistema šilumos izoliacijos nereikalaujančioms vidinėms ir išorinėms
pertvaroms: švytuoklinėms durims, aptarnavimo langeliams, neatraminėms
pertvaroms, atitvertoms patalpų dalims.
Profilio gylis - 50 mm, todėl jis yra vienas iš stipriausių rinkoje siūlomų šios grupės
gaminių. Sistemoje pritaikyti tie patys technologiniai sprendimai, kurie buvo panaudoti
ankstesnėje „šiltoje“ sistemoje PI 50N su grioveliuose montuojamais vyriais. Šias abi
sistemas vienija tokie patys priedai ir apkaustai.
Tas pats sprendimas leidžia konstrukcijas montuoti greitai, pašalinant klaidų ruošinių
gamybos etape pasitaikymo galimybes.

Nuotrauka: PGE Turovas Arena, Zgoželce
Projektas: Archimedia, Poznanė
Aliuminio gamintojas: APS System, Čenstachava
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ŠILUMOS IZOLIACIJOS NETURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA PBI 50N

SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima įrengti dūmų nepraleidžiančias konstrukcijas;
• galima įrengti švytuoklines duris arba priėmimo aptarnavimo langelius;
• galima pagaminti lanko formos konstrukcijas;
• sienas galima statyti pasirinktu kampu;
• platus profilių asortimentas (įskaitant ir sustiprintus statinius) leidžia kurti didelių gabaritų konstrukcijas;
• galima montuoti į išorę arba į vidų atveriamas, stiklines, vienvėres arba dvivėres duris;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PJŪVIS TIES SIENŲ SANDŪRA
PJŪVIS TIES STIKLO DURIMIS

50 mm

mm
50

50 mm

PJŪVIS TIES DURIMIS
SU ŠEPETĖLIU

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - PBI 50N
Oro laidumas

klasė 2 pagal PN-EN 1227

Veikiančioji jėga

klasė 2 pagal PN-EN 12046-2

Mechaninis patvarumas

klasė 5 pagal PN-EN 12400

Atsparumas dūmams

klasė Sa S200 pagal PN-EN 13501-2+A1

Garso izoliacija

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

Techninis liudijimas

AT-15-6924/2016

SISTEMOS SAVYBĖS
Durys
Aptarnavimo

Iš langų

Švytuoklinės

Standartinės

Pakabinamos

Sulankstomos

Langai

langelis

profilių

Durys

Durys

Durys

Durys

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

Stiklajuostės aukštis

20/22 mm

20 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

Stiklinimo storis

6÷43 mm

4÷6,4 mm

4÷43 mm

4÷34 mm

4÷34 mm

6÷34 mm

6÷43 mm

Lango
konstrukcijos gylis

PO* - staktos profilis / PS* - varčios profilis
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PBI

50N

APTARNAVIMO LANGELIS

PATOGU IR GRAŽU

PBI 50N - SISTEMOS SAVYBĖS
Siūlome modernia apdaila pasižyminčią aliuminio sistemą
PBI 50N vidinėms konstrukcijoms be šilumos izoliacijos.
Sistema skirta lengvoms, patogioms ir gražioms sienoms ir vidinėms
pertvaroms.
Panaudotos pažangios technologijos ir aukštos kokybės medžiagų
dėka gaminys pasižymi patvarumu, stabilumu ir dideliu mechaniniu
atsparumu. Be to, kompozitinė profilių konstrukcija ir gerai pritaikytas
užpildas (skaidrus arba ne) užtikrina puikią garso izoliaciją.
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Kartu su PBI 50N sistema siūlome vieną iš papildomų sprendimų – aptarnavimo langelį. Jis puikiai papildo pramoninių
objektų, viešosios paskirties pastatų bei gyvenamųjų namų architektūrą. Šio tipo langas gali slankioti vertikalioje arba
horizontalioje plokštumoje.

APTARNAVIMO LANGELIS PBI 50N

Į norimą padėtį pastumta varčia pasiliks joje be papildomo fiksavimo. Speciali pavarų sistema garantuoja, kad gaminys yra
patogus ir saugus, o reikalui esant, ši sistema padės langą pakelti.
Konstrukcija yra graži, su labai aukštos kokybės paviršių apdaila. Profiliai anoduoti arba dažyti milteliniu būdu. Moderni
minimalistinė sistemos forma bei platus spalvų spektras – RAL paletė, struktūrinė arba medieną imituojanti apdaila – leidžia
įgyvendinti individualius kiekvieno architektūros tipo sprendimus. Panašiai kaip visos mūsų konstrukcijos, ši sistema dera prie
kitų „Yawal“ gaminių.
Sistema turi būtiną techninį liudijimą AT-15-6924/2012 ir sertifikatus, kurie garantuoja, kad gaminio vartotojas liks patenkintas.

LANGELO PJŪVIS

50 mm

50 mm

89.8 mm

111.8 mm

SISTEMOS SAVYBĖS
Sistemos konstrukcijos storis

varčios profilis

Stiklinimo storis
Slankiosios varčios svoris

21,8 mm
4÷6,4 mm

varčiai su atsvara

max. 25 kg

varčiai be atsvaros

max. 8 kg
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PBI

40E

ŠILUMOS IZOLIACIJOS NETURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA

EKONOMIŠKUMAS

PBI 40E - SISTEMOS SAVYBĖS
Sistema šilumos izoliacijos nereikalaujančioms vidinėms ir išorinėms
pertvaroms: durims, langams, pertvaroms, vitrinoms, atitvertoms patalpų
dalims.
PBI 40E sistema gali būti naudojama gyvenamuosiuose, viešosios paskirties
ir pramoniniuose pastatuose vidinių pertvarų įrengimui. Šios sistemos langai ir durys
išorinėms atitvaroms gali būti naudojami tik jeigu nėra būtina gera šilumos izoliacija
bei vandens nepralaidumas, o statiniuose skaičiavimuose atsižvelgta į atsparumą
vėjo apkrovai.

Nuotrauka: Collegium Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krokuva
Projektas: Bończa Studio, Wieliczka
Aliuminio gamintojas: Hossa Sp. z o.o., Katovicai i Eurobud Grupa, Bystrovicos
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ŠILUMOS IZOLIACIJOS NETURINTI LANGŲ IR DURŲ SISTEMA PBI 40E

SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima įrengti dūmų nepraleidžiančias konstrukcijas;
• gražus, patogus ir ekonomiškas interjeras;
• galima pagaminti lanko formos konstrukcijas;
• sienas galima statyti pasirinktu kampu;
• galima naudoti tuos pačius priedus ir apkaustus, kaip ir PBI 50N bei PI 50N sistemose;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

DURYS SU ŠEPETĖLIU
40 mm

40 mm

VIDINĖS DURYS VITRINOJE

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - PBI 40E
Veikiančioji jėga

klasė 2 pagal PN-EN 12046-2

Mechaninis patvarumas

klasė 5 pagal PN-EN 12400

Atsparumas dūmams

klasė Sa S200 pagal PN-EN 13501-2+A1

Garso izoliacija

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

Techninis liudijimas

AT-15-6924/2016
SISTEMOS SAVYBĖS
Durys

Konstrukcijos gylis

Stiklinimo storis

Iš langų

Standartinės

Pakabinamos

Sulankstomos

Langai

profilių

Durys

Durys

Durys

staktos profilis

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

varčios profilis

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

FASADINĖ SISTEMA

LENGVA KONSTRUKCIJA

FA OEL - SISTEMOS SAVYBĖS
Sistema fasado apdailai. Montavimo būdas leidžia ją naudoti
ventiliuojamuose masyvių sienų fasaduose.
Fasadinė sistema „Fasada OEL“ leidžia pastatą uždengti labai aukštos kokybės
danga, atitinkančia aukščiausius normų reikalavimus ir garantuojančia
modernią pastato išvaizdą.

Nuotrauka: Lodzės technikos universitetas Procesų inžinerijos ir aplinkos apsaugos fakultetas
Projektas: Lachman Pabich Architekci, Lodzė
Aliuminio gamintojas: APS System Sp. J., Čenstachava
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• greitas ir lengvas montavimas;
• nesunki priežiūra;
• galima naudoti stiklus su saulės baterijomis;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

FASADINĖ SISTEMA FA OEL

MECHANINIS STIKLO TVIRTINIMAS

STRUKTŪRINIS STIKLINIMAS

8 mm

15,4 mm

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - FA OEL
Oro laidumas

2400 Pa/1800 Pa

Atsparumas smūgiui

klasė I5, E5

Išorinis matomas plotis

tarpas iki 8 mm

Stiklinimas

mechaninis tvirtinimas arba struktūrinis stiklinimas

Stiklinimo storis

6÷10mm
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NANO

FASADINĖ SISTEMA

KONSTRUKCIJOS KŪRIMO LAISVĖ

NANO - SISTEMOS SAVYBĖS
YAWAL NANO – tai aliuminio profilių sistema moderniai fasadinių
sienų dviejų sluoksnių dangai (tarsi antrajam sluoksniui).
Gali būti paprastų arba sudėtingų (kreivių, plokštumų lūžių) geometrinių
formų. Konstrukciją sudaro statiniai ir prie jų montuojami aliuminio rėmai,
ant kurių kabinami struktūriniu būdu įstiklinti rėmeliai.

Nuotrauka: Nanotechnologijų didaktikos ir mokslinių tyrimų centras Ščecine
Projektas: Studio A4, Ščecinas
Aliuminio gamintojas: Efekt Aluminium Sp. z o.o., Ostšešovas
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• saugo pastato fasadą nuo neigiamų atmosferos veiksnių poveikio;
• suteikia individualų ir nepakartojamą stilių;
• pagerina pastato šilumos ir garso izoliaciją;
• padidina pastato prestižą.

FASADINĖ SISTEMA NANO

PJŪVIS TIES STATINIU – KAMPINIS
JUNGIMAS

26 mm

PJŪVIS TIES STATINIU

m

4

15

m

90o

8 mm

12,3 mm

27,6

12 mm

26 mm

50 mm

50 mm

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - NANO
Atsparumas vėjo apkrovai

800 Pa pagal PN-EN 13116

Saugos testas

+/- 1200 Pa pagal PN-EN 13116

Atsparumas smūgiui

klasė I5/E5 (950 mm) pagal PN-EN 14019
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YB

FASADO DANGOS SISTEMA

GRAŽU IR SAUGU

YAWAL BOND - SISTEMOS SAVYBĖS
Kompozicinių plokščių sistema „YAWALBOND“ skirta išorinei
ir vidinei sienų apdailai, fasadų dangos sluoksniui, lengvų išorinių
karkaso konstrukcijos sienų užpildymui.
Daugiasluoksnių plokščių danga pagaminta iš dviejų 0,50 mm storio
aliuminio lakštų, užpildytų vidiniu sluoksniu (PE – polietileno sluoksniu,
FR – mineraliniu sluoksniu).
Galima užsakyti plokštes A2, kurias sudarytų 0,80 mm storio aliuminio
lakštas (išorinis sluoksnis), kompozicinis sluoksnis bei 0,50 mm storio
vidinis aliuminio lakštas. Panaudotų aukštos kokybės medžiagų bei PVDF
lako dangų dėka gaminiui suteikiama 20 metų garantija.

Nuotrauka: Gyvenamasis-Biurų Kompleksas - Skyres, Žešovas
Projektas: 3D Architekci Sp. z o.o., Krokuva
Aliuminio gamintojas: Vidok Sp. z o.o., Mrowla
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• turtinga spalvų paletė, garantuojanti atsparumą neigiamoms aplinkos sąlygoms, esant dideliems temperatūrų
svyravimams (nuo 50°C iki +80°C);

FASADO DANGOS SISTEMA YAWALBOND

• net ir sunkiomis sąlygomis išlaikomas kompozicinės medžiagos standumas;
• atsparumas smūgiui, slėgiui, didelis atsparumas gniuždymui;
• išorinės sienos labai gerai sugeria garsus;
• galima pjauti, frezuoti, lenkti, spausti, gręžti, valcuoti arba gremžti;
• atsparumas UV spinduliams ir cheminėms medžiagoms;
• nekenkia aplinkai;
• priskiriama NPU;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

VERTIKALUS „YAWALBOND“
FASADO PJŪVIS

„YAWALBOND“ FASADO IR LANGO SUJUNGIMO DETALĖ

KOMPOZICINIŲ PLOKŠČIŲ MATMENYS
Standartiniai matmenys

4x1250x3200 mm

Storis

4 mm

Plotis

1020/1250/1500 mm

Ilgis

nuo 2000 do 6000 mm

MECHANINĖS ALIUMINIO SAVYBĖS
Tempiamasis stipris (Rm) Mpa

170-210

Takumo riba (Rp0.2) Mpa

min. 150

Minimalus pailgėjimas % (A 50 mm)
o

o

2

Lenkimo spindulys 180 -90

2,5 t - 1,5 t

HBS kietumas

54
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YSP

SAULĖS KONTROLĖS SISTEMA

KOMPLEKSINĖ APSAUGA NUO SAULĖS

YAWAL SUN PROTECTION - SISTEMOS SAVYBĖS
Sistema puikiai atitinka rinkoje vyraujančias
architektūrines tendencijas.
Ši sistema jungia visus „YAWAL“ bendrovės siūlomus
produktus, susijusius su plačiai suvokiama apsauga nuo
saulės. Atitinkamai įrengta apsauga leidžia saugoti interjerą
nuo atmosferos veiksnių poveikio.

Nuotrauka: Centrinis Darbo Saugos Institutas, Varšuva
Projektas: Arkadiusz Walichnowski Jawa Invest Sp. z o.o., Varšuva
Aliuminio gamintojas: Widok Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Varšuva
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SISTEMOS PRIVALUMAI
SAULĖS KONTROLĖS SISTEMA „YAWAL SUN PROTECTION“

• automatinio valdymo galimybė;
• siūlomi keli produkto variantai;
• fasadinės žaliuzės (fiksuotos ir mobilios);
• kompleksiška pastato apsauga nuo saulės poveikio;
• fasadinės žaliuzės praturtina pastato eksterjerą;
• pagerinamos pastate dirbančių asmenų darbo sąlygos, kadangi į patalpos vidų patenkanti šviesa yra atspindima
ir išskaidoma;
• sumažinamos išlaidos patalpų oro kondicionavimui;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

„YAWAL SUN PROTECTION“ MOBILUS VARIANTAS

ŠONINIS ŽALIUZIŲ PJŪVIS

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - YSP
Atsparumas vėjo apkrovai

klasė 6 pagal PN-EN 13659
SISTEMOS SAVYBĖS
FIKSUOTOS FASADINĖS

MOBILIOS FASADINĖS

ŽALIUZĖS

ŽALIUZĖS

elipsė / stačiakampis

elipsė

Z formos

100, 150, 200, 240, 300 mm

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

kintantis

pastovus

Žaliuzių forma
Žaliuzių matmenys

100, 150, 200, 240, 300 mm

Tvirtinimo kampas

0

0

0

0

0

0

0

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

0

ŽALIUZĖS
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ECLIPSE

33

ALIUMINIO LANGINIŲ SISTEMA

NESENSTANTIS ELEGANTIŠKUMAS

ECLIPSE 33 - SISTEMOS SAVYBĖS
Langinių sistema – tai dekoratyvinis elementas, kuris pabrėžia
eksterjerą bei suteikia fasadui individualumo.
Mūsų langinės – tai alternatyvus rinkoje siūlomų medinių langinių variantas.
„Eclipse 33“ langinės gali būti dviejų versijų: su fiksuotais skersiniais arba
vientisos. Langinės saugo nuo per didelio saulės spindulių kiekio. Puikiai
tinka gyvenamiesiems pastatams.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• modernus dizainas;

ALIUMINIO LANGINIŲ SISTEMA „ECLIPSE 33“

• nereikalinga nuolatinė paviršiaus priežiūra;
• patvari spalva, lengvai valomos;
• patvarios, atsparios atmosferos veiksnių poveikio sukeltai korozijai;
• platus spalvų pasirinkimas: RAL paletė, įvairi tekstūra, medieną imituojanti danga;
• greitas ir lengvas montavimas;
• pigesnės, palyginus su medinėmis langinėmis;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

30 mm

HORIZONTALUS VIENTISOS
LANGINĖS PJŪVIS

33.5 mm

33.5 mm

VERTIKALUS LANGINĖS SU FIKSUOTAIS SKERSINIAIS PJŪVIS

SISTEMOS SAVYBĖS
LANGINĖS SU FIKSUOTAIS SKERSINIAIS

VIENTISOS LANGINĖS

900x2400

900x2400

33,5 mm

30 mm

Matomas rėmo plotis

68 mm

18 mm

Užpildo storis

27 mm

27 mm

Maksimalūs vienos varčios
matmenys
Langinių storis

Tvirtinimo būdas

Prie rėmo, prie mūro

Prie mūro
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BA

YAWAL

PV

SOLAR

STIKLO TURĖKLŲ SU SAULĖS SOLAR BATERIJOMIS SISTEMA

ENERGIJOS TAUPYMAS

BA PV - SISTEMOS SAVYBĖS
Šiuolaikinė architektūra gali leisti sumažinti energijos sąnaudas.
Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių panaudojimas laikomas vienu iš
svarbiausių statybų pramonės aspektu. Neatsilikdami nuo šiuolaikinio
pasaulio tendencijų, nuolat dirbame ties atsinaujinančių energijos šaltinių
sistemomis. Taip pat diegiame ekologiškus sprendimus.

Nuotrauka: Mokslinių tyrimų laboratorija DLJM, Krokuva
Projektas: arch. Artur Wiąk, Krokuva
Aliuminio gamintojas: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielcai
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SISTEMOS PRIVALUMAI
STIKLO TURĖKLŲ SU SAULĖS BATERIJOMIS SISTEMA BA PV

• grynos ir atnaujinamos energijos gavimas;
• modernių ir patrauklių medžiagų naudojimas;
• graži išvaizda, suteikianti patrauklumo visai pastato architektūrai;
• atnaujinamą energiją naudojančios pažangios technologijos;
• galima investicijos išlaidų grąža;
• lengvai prižiūrima ir naudojama.

155 mm

ENERGIJOS TAUPYMAS
Naujausia stiklo turėklų sistema su saulės baterijomis leidžia saulės energiją paversti elektros energija. Šis daugiafunkcinis
gaminys atitinka visus modernius projektavimo ir įrengimo standartus. Projektuojant saulės baterijų sujungimą su pastatu,
svarbu, kad saulės baterijos būtų nukreiptos į tiesioginį saulės spindulių šaltinį.

NESENSTANTIS MINIMALISTINIS DIZAINAS
BA PV turėklai su saulės baterijomis – tai labai lengvai ir greitai montuojamas estetikos ir šio tipo techninių sprendimų derinys.
Konstrukciją sudaro specialus, balkono grindyse tvirtinamas profilis bei stiklinimas su saulės baterijomis. Užpildas stiklinimui
gaminamas pagal Kliento pageidavimus. Jis gali būti skaidrus arba ne (PV). Patrauklūs stiklo turėklai atrodo lengvi, tarsi neturėtų
vertikalių aliuminio jungčių. Konstrukcijos viršutinę dalį galima išbaigti turėklu. Laidai montuojami baziniame profilyje. Šis naujas
mūsų siūlomas sprendimas puikiai papildo pastato architektūrą.
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YSC

YAWAL

SOLAR

DIDELIŲ MATMENŲ ŽALIUZĖS „YAWAL SUN CONTROL PV“

ENERGIJOS TAUPYMAS

„YAWAL“ ŽALIUZĖS SU SAULĖS BATERIJOMIS
„YAWAL“ žaliuzės su saulės baterijomis – tai unikalus Europos rinkoje
sprendimas.
Kiekvieną langą saugo atskirai elektros pavara valdomos žaliuzės, kurias galima
reguliuoti horizontaliai arba visiškai suskleisti į dėžutę, esančią viršutinėje žaliuzių
dalyje. Nuleidus ir uždarius žaliuzes, jų skersiniai tampa sandaria, visiškai šviesos
į patalpą nepraleidžiančia danga. Ant skersinių paviršiaus įrengtos saulės
baterijos. Bendra vieno lango su žaliuzėmis PV galia siekia 200 - 350 Wp. Tam,
kad viso pastato PV sistema leistų atskirai veikti kiekvienam lango skyriui, jos
darbas remiasi sistemos optimizatoriais bei centriniu PV inverteriu.

Nuotrauka: Mokslinių tyrimų laboratorija DLJM, Krokuva
Projektas: arch. Artur Wiąk, Krokuva
Aliuminio gamintojas: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielcai
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SISTEMOS PRIVALUMAI
DIDELIŲ MATMENŲ ŽALIUZĖS „YAWAL SUN CONTROL PV“

• siūlomi keli variantai: fiksuotos, apsukamos, apsukamos – susukamos žaliuzės;
• didelė matmenų įvairovė (apribojimas: vėjo apkrova);
• maksimalus vienos dalies aukštis: 4,5 m;
• galima derinti su centrine pastato sistema;
• lengvai valomos ir prižiūrimos žaliuzės bei visas pastato fasadas;
• kontroliuojamas dienos šviesos kiekis bei šilumos spinduliavimas;
• graži išvaizda;
• konstrukciją galima suprojektuoti ir įrengti individualiai.

ŻALIUZĖS
NULEISTOS
– ATVERTOS

ŻALIUZĖS
NULEISTOS
– UŽVERTOS

ŻALIUZĖS
ATVERTOS
PAKELTOS
IKI PUSĖS

ŻALIUZĖS
ATVERTOS
PAKELTOS
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YAWAL

CARPORT

SOLAR

AUTOSTOGINĖ

ENERGIJOS TAUPYMAS

AUTOSTOGINĖ - SISTEMOS SAVYBĖS

Saulės pastogės parkavimui - autostoginės – tai konstrukcijos, turinčios dvi nepriklausomas funkcijas:
automobilių stovėjimo aikštelių uždengimą ir elektros energijos gamybą.
Tai patvarus produktas, atsparus nepalankioms oro sąlygoms. Jo konstrukcija gali būti pagaminta iš cinkuoto plieno arba
aliuminio profilių. Yra galimybė įrengti vienšlaites arba dvišlaites modulines stogines, neribojant automobilių stovėjimo vietų
skaičiaus.
Dėka įvairaus plieno ir aliuminio paviršiaus dažymo galimybės; lietaus latakų ir įkrovimo stotelės elektriniams automobiliams
įrengimo galimybės, sistema leidžia sukurti visiškai individualią kiekvienos stoginės išvaizdą.
Žemiausias konstrukcijos taškas yra 2,5 m. aukštyje, tuo tarpu laisvą ir patogų transporto priemonės judėjimą užtikrina 3 m.
statinio aukštis, o taip pat ne mažesnis kaip 2,5 m plotis.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
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• švarios ir atsinaujinančios energijos gavimas,
• modernių ir patrauklių medžiagų naudojimas,
• unikalios estetinės savybės, įtakojančios
bendros architektūros pasirinkimą,

• investicijų grąžos galimybė,
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• lengva priežiūra ir aptarnavimas.
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• pažangi technologija, naudojanti „žalią”
energiją,
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SISTEMOS SAVYBĖS
• Autostoginės, kaip pastogės parkavimui, sprendimas gali būti susietas su saulės kolektorių ant stogo sistema.
• Vienvietei stovėjimo aikštelei, priklausomai nuo naudojamų fotovoltinių modulių galingumo, galima gauti nuo 1,5 (250 Wp)
iki 1,77 (295 Wp) kW energijos.
• Dvivietei stovėjimo aikštelei, priklausomai nuo naudojamų fotovoltinių modulių galingumo, galima gauti nuo 3 (250 Wp) iki
3,5 (295 Wp) kW energijos.
• Pageidaujant Užsakovui, automobilių stovėjimo aikštelės gali būti papildytos įkrovimo stotelėmis elektriniams
automobiliams.
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PRIEŠDŪMINĖS

ORLAIDĖS

PRIEŠDŪMINĖ SISTEMA „YAWAL“ SU „ESCO“ PALEIDIKLIAIS

MECHANINIS VALDYMAS

PRIEŠDŪMINIŲ ORLAIDŽIŲ SISTEMOS SAVYBĖS
Saugantis nuo kenksmingo dūmų poveikio gaisro metu, įrengiamos ventiliacijos sistemos, kurių dėka sukuriamos zonos
be dūmų. Tai galima pasiekti, montuojant „YAWAL“ priešdūmines orlaides. Šios orlaidės gaminamos iš „Yawal“ profilių
stoglangiams.
Valdymui naudojami specialūs, patikrinti ir sertifikatus
turintys, EN 12101-2 standarto reikalavimus
atitinkantys atidarytuvai.

Nuotrauka: Miesto Biblioteka, Osvencimas
Projektas: Susuł & Strama Architekci
Aliuminio gamintojas: Hossa Sp. z o.o., Katovicai
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SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima naudoti pneumatinę arba elektrinę pavarą turinčius grandininius, strypinius arba alkūninius atidarytuvus;
• gali būti naudojami pavieniai arba sinchronizuotai veikiantys atidarytuvai;
• didesnė sauga gaisro metu ir lengviau vykdoma gaisro gesinimo operacija, kadangi stogo zonoje yra geresnis matomumas bei
žemesnė temperatūra;

PRIEŠDŪMINĖS ORLAIDĖS

• įdiegti įvairūs bei labai funkcionalūs sprendimai;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

PRIEŠDŪMINIO LANGO PJŪVIS

PRIEŠDŪMINIŲ ORLAIDŽIŲ TECHNINIAI DUOMENYS
Maksimalūs stoglangio varčios matmenys

1400 x 2300 mm

Maksimalus priešdūminės orlaidės atvėrimo kampas

90˚

Oro laidumas

klasė 3 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas; pasvirimo kampas 3˚, 45˚, 75˚

E1500 pagal PN-EN 12208

Atsparumas vėjo apkrovai

klasė C3/B3 pagal PN-EN 12210

Varčios svoris

iki 160 kg

Poveikio koeficientai

atsižvelgiantys į šoninio vėjo poveikį
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SULANKSTOMŲ SISTEMŲ SAVYBĖS

Sulankstomos durys leidžia padalinti patalpą į atskiras zonas.
Naudojant PI 50N, TM 62HI ir TM 74HI profilius, ši konstrukcija gali būti išorinė,
turinti šilumos izoliaciją, o pasirinkus PBI 40E arba PBI 50N sistemos profilius, galima
įrengti vidines pertvaras. Panaudojus bėgelius su viršuje esančiu ritinėliu, duris
galima lankstyti, nepriklausomai nuo grindų lygio. Universalus sprendimas taip pat
leidžia įrengti duris, pritaikytas prie konstrukcijos apačios, bėgelius montuojant
žemiau grindų lygio.

SISTEMOS PRIVALUMAI
• galima atverti dideles erdves;
• paprastas ir saugus naudojimas;
• didelės interjero kūrimo galimybės;
• patalpas galima atskirti, nenaudojant naujų, papildomų, vietą užimančių elementų;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

Nuotrauka: Rangovas: WIDOK, Lodzė
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EKONOMIŠKŲ APKAUSTŲ SISTEMOS SAVYBĖS

Gaminant TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI, PI 50N sistemų langus, galima
panaudoti PVC langams skirtus apkaustus.

SISTEMOS PRIVALUMAI
• universalus sprendimas, leidžiantis naudoti PVC langams skirtus apkaustus;
• galima naudoti specialius, statyboms skirtus sprendimus;
• platus paviršiuje tvirtinamų rankenų pasirinkimas;
• platus apkaustų į šoną atveriamiems, į šoną ir viršuje bei viršuje
atveriamiems langams asortimentas.

Nuotrauka: Administracinis pastatas Ostravoje
Rangovas: „Tados – Firek sp. z o. o.“, Radomskas
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RC

APSAUGOS SISTEMOS

„YAWAL“ SISTEMŲ APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO KLASĖS
FASADINĖS SISTEMOS
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

LANGŲ IR DURŲ SISTEMOS
TM 62 /

TM 62 /

TM 62HI

TM 62HI

langai

durys

TM 74HI

TM 74HI

TM 77HI

TM 77HI

TM 102HI

langai

durys

langai

durys

langai

TM 75EI
fiksuoti
langai

TM 75EI
durys

RC2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RC2N

-

-

x

x

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

x

-

x

x

RC4

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Nuotrauka: Karinio laivyno akademijos biblioteka, Gdynė - Projektas: WAPA Kšyštofas Kozlovkis (Krzysztof Kozłowski), Aliuminio gamintojas: „Alprof“, Gdanskas
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ĮSPRŪDINĖS ALIUMINIO DURYS YAWAL PRESTIGE
Priimant sprendimą įsigyti įėjimo į namus duris, reikia turėti
omenyje, kad pastaruoju metu jų vaidmuo pasikeitė.
Svarbiausiu uždaviniu išlieka apsaugoti namo vidų nuo
įsibrovėlių ir šalčio. Tačiau, šiais laikais durys taip pat yra
laikomos mūsų namų vizitine kortele, todėl labai svarbu, kad
kartu su fasadu
ir langais jos sudarytų darnią visumą.
Statant namą mes galime pasirinkti tarp medinių, plieno arba
aliuminio durų. Pastarosios turi daug privalumų, kurių,
planuojant pirkinį, mes galime ir nežinoti.

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS
Aliuminio durys Prestige teikia namų vartotojams šilumą, saugumą
ir komfortą. Labai aukštas šilumos (Uf nuo 1,1 W/m2K) ir garso (Rw = 33 dB)
izoliacijos ir nelaidumo vandeniui (klasė 7A) lygis yra pasiektas dėl trijų
kamerų profilių konstrukcijos, moderniausių šilumos sandariklių ir daugelio
vidaus bei išorės tarpiklių.
Dėl ekologiškos ir sudėtingos konstrukcijos Durys Prestige sulaiko šilumą
viduje žiemos metu, tuo pačiu užtikrinant patogią vėsą vasaros metu - o tai
reiškia mažesnes šildymo ir oro kondicionavimo sąnaudas.

Yawal asortimentas siūlo duris su užpildais, gaminamas TM 77HI sistemos,
pasižyminčios puikiomis šilumos izoliacijos savybėmis, pagrindu.

Kviečiame susipažinti su mūsų pasiūlymu
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TM

102

DURŲ SU UŽPILDAIS SISTEMA TM 102HI PRESTIGE

HI

PRESTIGE

DAR GERESNĖ ŠILUMINĖ APSAUGA

TM 102HI PRESTIGE – FEATURES OF THE SYSTEM
TM 102HI PRESTIGE – tai naujausia „Yawal” sistema, skirta prabangioms
lauko durims pasyviuosiuose ir energiją taupančiuose individuliuose
namuose ir daugiabučiuose pastatuose.
Šios durys su užpildais sukurtos, remiantis naujausia bendrovės YAWAL
asortimente esančia TM 102HI sistema. Trijų kamerų profilis bei modernūs staktos
ir varčios sandūros šiluminio sandarinimo sprendimai leidžia pasiekti aukščiausius
rinkoje šiluminės izoliacijos parametrus. Šis sprendimas atspindi rinkoje vyraujančią
srovę – siūlyti maksimalų energijos taupymą garantuojančius gaminius. Atkreipkite
dėmesį į labai gerą medžiagų, iš kurių pagaminta konstrukcija, kokybę.
Sistema leidžia projektuoti modernias visų variantų lauko duris, kurias galima
derinti su TM 102HI langais ir viršlangiais.
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NAUJOVĖ

SISTEMOS PRIVALUMAI
DURŲ SU UŽPILDAIS SISTEMA TM 102HI PRESTIGE

• geriausia šiluminė izoliacija,
• neribotos prabangių lauko durų projektavimo galimybės,
• galimi durų variantai su iš vienos arba abiejų pusių apdailintu užpildu,
• modernus daugiaelementis staktos ir varčios sandūros sandarinimas,
• inovatyvus daugiataškis slenksčio sandarinimas,
• greitas ir lengvas montavimas,
• galima pasirinkti norimą plokštės raštą, priedus iš nerūdijančiojo plieno arba dekoratyvinę frezuotą apdailą,
• gylis 102 mm, Ud od 0,5 W/m2K – sprendimas pasyviesiems pastatams,
• galima jungti su kitomis YAWAL sistemomis.

DURYS SU IŠ VIENOS PUSĖS APDAILINTU UŽPILDU
VARIANTAS SU IZOLIACINĖMIS PUTOMIS

DURYS SU IŠ VIENOS PUSĖS APDAILINTU UŽPILDU
VARIANTAS SU IZOLIACINĖMIS PUTOMIS

102 mm
102 mm

TM 102HI PRESTIGE SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI
Oro laidumas

4 klasė (600 Pa)

Vandens nepralaidumas

8A (450 Pa)

Atsparumas vėjo apkrovai

4 klasė (1600 Pa)

Garso izoliacija

34 dB

Atsparumas statiniam sukimui

4 klasė (1000 N)

Atsparumas minkšto kūno smūgiui

4 klasė (350 N)

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf od 0,7 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2

SISTEMOS SAVYBĖS
Durų konstrukcijos gylis

Užpildo storis

Staktos profilis

102 mm

Varčios profilis

102 mm

50 -102 mm
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TM

77

DURŲ SU UŽPILDAIS SISTEMA TM 77HI PRESTIGE

HI

PRESTIGE

ESTETIKA IR NAUJOVIŠKUMAS

TM 77HI PRESTIGE - SISTEMOS SAVYBĖS
„TM 77HI Prestige“ – tai aukščiausios kokybės lauko durų sistema
individualiems arba daugiabučiams namams.
Durų varčia ir stakta sudaro vieną plokštumą (nematomas varčios profilis) arba
iš vienos pusės turi apdailintą užpildą. 3 kamerų šilumos izoliacijos sistemos bei
pažangių šilumos skyriklių dėka produktas pasižymi puikiomis šilumos izoliacijos
savybėmis. Pašalinami skirtingų temperatūrų sukelti šiluminiai įtempiai.
Sumažinamos energijos sąnaudas, todėl sumažėja ir viso namo eksploatavimo
išlaidos. Durų su užpildais sistema yra suderinta su TM 77HI langų sistema, todėl
galima projektuoti įvairių konfigūracijų konstrukcijas.
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SISTEMOS PRIVALUMAI
DURŲ SU UŽPILDAIS SISTEMA TM 77HI PRESTIGE

• paslėptų vyrių dėka graži durų išvaizda; siūlomos dvi produkto versijos:
- durys su iš vienos pusės apdailintu užpildu,
- durys su iš abiejų pusių apdailintu užpildu;
• galima pasirinkti izoliatorių arba centrinę tarpinę;
• greitas ir nesudėtingas montavimas;
• galima pasirinkti norimą plokštės raštą, priedus iš nerūdijančio plieno arba dekoratyvinę frezuotą apdailą;
• labai gera šilumos izoliacija;
• patvari spalva, durys lengvai valomos;
• platus spalvų spektras – RAL paletė, įvairi tekstūra arba medienos imitacija;
• montavimo gylis 77 mm, Ud nuo 0,8 W/m2K – pasyvios durys;
• galima jungti su kitomis „Yawal“ sistemomis.

77 mm

DURYS SU IŠ ABIEJŲ PUSIŲ APDAILINTU UŽPILDU
VARIANTAS SU IZOLIACINĖMIS PUTOMIS

77 mm

DURYS SU IŠ VIENOS PUSĖS APDAILINTU UŽPILDU
VARIANTAS SU IZOLIACINĖMIS PUTOMIS

77 mm

DURYS SU IŠ ABIEJŲ PUSIŲ APDAILINTU UŽPILDU
VARIANTAS SU CENTRINE TARPINE

77 mm

DURYS SU IŠ VIENOS PUSĖS APDAILINTU UŽPILDU
VARIANTAS SU CENTRINE TARPINE

SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI - TM 77HI PRESTIGE
Oro laidumas

klasė 4 pagal PN-EN 12207

Vandens nepralaidumas

klasė 7A pagal PN-EN 12208

Šilumos perdavimo koeficientas

Uf = nuo 1,1 W/m2K pagal PN-EN ISO 10077-2

Garso izoliacija

Rw = 33 dB pagal PN-EN ISO 140-3
SISTEMOS SAVYBĖS

Durų konstrukcijos gylis

Užpildo storis

staktos profilis

77 mm

varčios profilis

77 mm

30÷77 mm
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DURŲ SU UŽPILDAIS YAWAL PRESTIGE MODELIAI
Yawal S.A. asortimente siūloma 15 pagrindinių durų su užpildais modelių (maksimalūs užpildo
išmatavimai 1250x2500 mm).
Individualų stilių leidžia suformuoti:
- paviršių padengimo pasirinkimo galimybė tarp dažytų pagal RAL paletę, anoduotų, metalizuotų atspalvių
ar struktūrinio paviršiaus efektų, taip pat tradicinių stiklo arba imituojančių medį užpildų,
- tinkamai parinktos apkaustų sistemos: paslėpti, cilindriniai arba uždedami vyriai,
- iš nerūdijančio plieno, plastiko ar ketaus pagamintos lenkiamos ir traukiamos durų rankenos. Visos durys
standartiškai komplektuojamos su lenkiama vidaus rankena iš nerūdijančio plieno ir traukiama lauko rankena
iš nerūdijančio plieno,
- platus viršlangių ir šoninių vitrinų pasirinkimas,
- pagal užsakymą atlikta durų užpildų apdaila ir išfrezavimai. Frezuojamo griovelio pločio diapazonas - nuo 10
iki 60 mm.
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HIGIEJA

NIKE
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TEMIDA

HESTIA

HARMONIA

DEMETER

MUZA

KORA
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INVESTUOKITE Į ATEITĮ
Sukūrėme modernią individualių klientų, besidominčių aliuminio konstrukcijų
sprendimais individualiems namams, aptarnavimo programą. Įkvėpimo sėmėmės
iš naujausių architektūros srovių, skatinančių kurti didelių matmenų bei sudėtingų formų
langus ir duris.
Šiuose sprendimuose dažniausiai negalima naudoti PVC ir medienos. Perdirbimui
tinkantis aliuminis naujausių technologijų dėka puikiai tinka energiją taupantiems
ir išmaniesiems pastatams.
Pagrindinis „oknaaluminiowe.pl“ projekto tikslas – individualiems klientams skirto, visą
šalį aprėpiančio, specializuoto pardavimo tinklo, jungiančio geriausius rinkoje aliuminio
gamintojus, architektus, remonto specialistus ir montuotojus, sukūrimas.

Mūsų misija – mokymas bei profesionalus klientų aptarnavimas kiekviename
bendradarbiavimo etape (informacijos suteikimas, sprendimo išrinkimas, gamyba,
montavimas, aptarnavimas ir priežiūra, gaminį pardavus).

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

„oknaaluminiowe.pl“ – kas tai?
Kiekviename „oknaaluminiowe.pl“ tinklo centre klientas gali susipažinti su visu iš
aliuminio gaminamų, pastatų įrangai skirtų produktų – langų, lauko ir terasų durų,
žiemos sodų, palangių, langinių, fasadų ir kitų konstrukcijų – asortimentu. Viskuo,
ko reikia išsvajotiems namams.
Profesionalūs konsultantai kiekvienam klientui individualiai paruoš langų ir durų
projektą, atsižvelgdami į projektuojamo pastato architektūrinį stilių ir kliento
poreikius.
Specialistai padės ne tik perkant. Išsirinkti gaminiai bus profesionaliai sumontuoti,
o klientas gaus ilgiausią rinkoje garantiją ir vėlesnę priežiūrą.

Aukščiausias klientų aptarnavimo lygis!
Kiekviename prekybos taške:
- patogi klientams skirta laukimo salė,
- parduodamų gaminių modeliai ir parodos, leidžiantys
susipažinti su jų išvaizda ir kokybe,
- profesionalūs, apmokyti techniniai konsultantai,
- technologiškai pažangi sprendimų konfigūravimo
programa,
- programos partnerių reklaminė medžiaga.

Kas gali dalyvauti programoje?
- Architektai. Kursus baigusių ir žinių apie naujausius „Autorizuotos architektų“ programos partnerių sprendimus įsigijusių architektų
pavardės rodomos interneto svetainėje, o paslaugos rekomenduojamos visiems portalo naudotojams.
- Montuotojai. Geras produktas – tai tik dalis sėkmės. Labai svarbus tinkamas aliuminio langų ir durų montavimas. Montuotojai, kurie norės
dalyvauti projekte ir baigs kiekvieno partnerio kursus, gaus aukščiausios kokybės medžiagas ir įrankius. www.oknaaluminiowe.pl.
internetinės paieškos sistema lengvai ir greitai ras ir rekomenduos „Autorizuotų montuotojų“ grupei priklausantį asmenį.
- Gamintojai. Programoje dalyvaujantys gamintojai, savo gaminiams
naudojantys tik programos partnerių sistemas ir komponentus, gali tikėtis
didesnių nuolaidų ir ilgesnių garantinių laikotarpių!

Išplėstinė garantija!
„oknaaluminiowe.pl“ tinklo siūlomų gaminių patikimumo ir aukščiausios
kokybės garantas – tai geriausi rinkoje gamintojai, siūlantys aliuminio
komponentus langų ir durų gamybai bei montavimui.

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

ALIUMINIS ir ARCHITEKTŪRA

MŪSŲ SIŪLOMI PAŽANGŪS
KOMPLEKSINIAI SPRENDIMAI
KURIA GRAŽŲ IR SAUGŲ PASAULĮ
Yawal S.A., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby,
tel. +48 (34) 352 88 00, yawal.com

