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System architektoniczny Thermo 74 jest w swojej konstruk-
cji nowatorski. Wiele uwagi i pracy poÿwiëciliÿmy aby
uzyskaç system praktyczny, estetyczny, o zaawansowa-
nych parametrach technicznych ale przede wszystkim
energooszczëdny. W przysz¢oÿci elementem dominujåcym
w budownictwie bëdå wymagania w zakresie gospodaro-
wania energiå i ochrony ÿrodowiska. Dziëki systemowi
Thermo 74 uzyskujemy niskå wartoÿç wspó¢czynnika
przenikania ciep¢a U oraz wysoki poziom szczelnoÿci
powietrznej dla wszystkich produktów. Swoboda projekto-
wania w podstawowym zakresie jest bardzo du¯a, miëdzy
innymi dziëki szerokiemu wyborowi profili szkieletowych,
listew monta¯owych oszklenia oraz wariantom
wykoæczenia powierzchni. Ponadto profile aluminiowe
nadajå sië w 100% do powtórnego przetworzenia.
Podstawowå cechå charakterystycznå systemu Thermo 74

Witryny
SFB 3074

jest jego symetryczna budowa. Przek¢adka termiczna,
wykonana ze wzmocnionego w¢óknem szklanym poliamidu,
jest umieszczona centralnie i z obu stron jest otoczona
profilami z symetrycznie rozmieszczonymi komorami
i rowkami. Thermo 74 posiada niskå wartoÿç wspó¢czynni-
ka przenikania ciep¢a U na przekroju profilu, ¢åcznie
z krawëdziå szyby. Witryny SFB 3074 spe¢niajå wysokie
wymagania w zakresie szczelnoÿci powietrznej i wodnej,
a tak¯e så bardzo odporne na obciå¯enie parciem wiatru.
System SFB 3074 obejmuje ró¯ne profile szkieletowe, które
mo¯na ¢åczyç z ró¯nymi listwami monta¯owymi oszklenia,
szybami i wype¢nieniami.
W elementach SFB 3074 mo¯na instalowaç podwójne lub
potrójne szyby zespolone.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J
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System Thermo 74 jest dostëpny w dwóch wersjach:
SFB 3074 oraz SFB 3074 TX. W obu przypadkach
profile så izolowane przek¢adkå o szerokoÿci 30 mm ze
wzmocnionego w¢óknem szklanym poliamidu.
SFB 3074 TX posiada ponadto izolacjë w postaci
wk¢adki z tworzywa komórkowego umieszczonej miëdzy
przek¢adkami termicznymi. Izolacja z tworzywa komór-
kowego poprawia wartoÿç wspó¢czynnika U dla przekro-

Witryny SFB 3074 zapewniajå niskå
wartoÿç wspó¢czynnika U
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Rozk¢ad temperatury na profilach
zosta¢ obliczony teoretycznie przy
u¯yciu programu komputerowego
”FRAME4”

ju profilu o 0,3 W/m2K. Do kuchni, ¢azienek, p¢ywalni
i lokali o wysokiej wilgotnoÿci powietrza zalecany jest
system SFB 3074 TX. Umiejscowienie witryny w ÿcianie
jest bardzo wa¯ne dla uzyskania wysokich temperatur
powierzchni. Witryny nale¯y zawsze umieszczaç
w ciep¢ej czëÿci ÿciany aby wyeliminowaç mostki ter-
miczne.
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System witryn SFB 3074 bazuje na wieloletnim
doÿwiadczeniu w produkcji stolarki aluminiowej.
Profile posiadajå izolacjë w postaci przek¢adki termicz-
nej o szerokoÿci 30 mm ze wzmocnionego w¢óknem
szklanym poliamidu, majåcå na celu maksymalne
obni¯enie wartoÿci wspó¢czynnika U.
Profile posiadajå budowë zapewniajåcå w¢aÿciwå
wentylacjë i drena¯ konstrukcji. Uszczelki zewnëtrzne
i wewnëtrzne posiadajå proste krawëdzie, dziëki czemu

Funkcje
witryny SFB 3074

uzyskuje sië maksymalne wymiary szyby w ÿwietle.
Uszczelka wewnëtrzna zosta¢a zaprojektowana w taki
sposób, aby oddziela¢a termicznie szybë od profilu listwy
monta¯owej oszklenia i równoczeÿnie zapewnia¢a
optymalnå szczelnoÿç powietrznå i wodnå. Witryny
w wersji podstawowej posiadajå zintegrowane listwy
monta¯owe oszklenia. Mo¯na równie¯ zastosowaç listwy
monta¯owe oszklenia o specjalnych kszta¢tach oraz
szyby montowane centralnie w przekroju.

Uszczelka prosta
z gumy EPDM

Drena¯
konstrukcji

Uszczelka zapewniajåca
szczelnoÿç powietrznå
i wodnå

Sztywna listwa
monta¯owa oszklenia

Izolacja przy u¯yciu 30 mm przek¢adki
termicznej ze wzmocnionego w¢óknem
szklanym poliamidu

Szyba zespolona
podwójna lub
potrójna

Uszczelka prosta
z gumy EPDM



C-9

Szpros o g¢ëbokoÿci 74 mm,
zintegrowane listwy mon-
ta¯owe oszklenia od zewnåtrz

Szpros o g¢ëbokoÿci 74 mm,
szyba umieszczona centralnie,
zaokråglone listwy monta¯owe
oszklenia od wewnåtrz i od
zewnåtrz.

Szpros o g¢ëbokoÿci 74 mm,
szyba umieszczona centralnie,
Z-kszta¢tne listwy monta¯owe
oszklenia.

S¢upek o g¢ëbokoÿci 106 mm
do wysokich ÿcianek, szyba
umieszczona centralnie.

Profil skrzyd¢a z szybå zespo-
lonå podwójnå lub potrójnå
w po¢åczeniu ze szprosami
o ró¯nych wymiarach.

Okna w witrynach

Profil skrzyd¢a o ÿciëtej po-
wierzchni zewnëtrznej
z szybå zespolonå podwójnå lub
potrójnå w po¢åczeniu ze
szprosami o ró¯nych wymiarach.

Warianty szprosów

Skrzyd¢o drzwiowe z profili wåskich lub
szerokich, otwierane na zewnåtrz lub
do wewnåtrz, montowane w witrynie.

Skrzyd¢o drzwiowe z wymiennymi listwami
odbojowymi i listwami monta¯owymi oszklenia
w kszta¢cie litery Z. Drzwi otwierane do wewnåtrz
lub na zewnåtrz, montowane w witrynie.

Drzwi w witrynach

Warianty szprosów
witryny SFB 3074

W systemie Thermo 74 SFB 3074 profile posiadajå
budowë umo¯liwiajåcå zastosowanie listew mon-
ta¯owych oszklenia o specjalnych kszta¢tach oraz
monta¯ szyby centralnie w przekroju.  Istnieje przy tym
mo¯liwoÿç zainstalowania podwójnej lub potrójnej szyby

zespolonej. Wype¢nienia w witrynach mogå mieç
gruboÿç do 54 mm, co odpowiada wspó¢czynnikowi U
o wartoÿci 0,8 W/m2K. Szprosy mogå byç anodowane
lub lakierowane na wiele ró¯nych dostëpnych kolorów.

Profil skrzyd¢a (okno blokowe)
z szybå zespolonå podwójnå

Profil skrzyd¢a o wklës¢ej
powierzchni zewnëtrznej
z szybå zespolonå podwójnå lub
potrójnå w po¢åczeniu ze
szprosami o ró¯nych wymiarach.
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