
VÝROBEK, KTERÁ VÁM ZAJISTÍ
VEDOUCÍ POSTAVENÍ

až

950x
méně vodivý

až o 

65%
teplejší na okrajích

až o 

70%
nižší kondenzace

až o 

2dB
nižší hluk

ŘEŠENÍ WARM EDGE S NEJVYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ OD FIRMY EDGETECH
V Í C E  I N F O R M AC Í  N A L E Z N E T E  N A  Z A D N Í  S T R A N Ě

Jsme tam pro vás při každém kroku!



Chcete-li získat více informací, kontaktujte nás

Edgetech Europe GmbH • Erftstraße 22-24 • 41460 Neuss • Německo
[tel] +49 (0)2131.606.844  [fax] +49 (0)2131.606.843

[email] info@edgetech-europe.com
[web] www.superspacer.com

OSVĚDČENÝ NA CELOSVĚTOVÉM TRHU VÍCE 
NEŽ 20 LET; VŠE, CO SE TÝKÁ SYSTÉMU 

SUPER SPACER®, JE MIMOŘÁDNÉ:
TRVANLIVOST � SNÍŽENÍ HLUKU 

ESTETIKA � KONSTRUKČNÍ CELISTVOST � DYNAMICKÝ VÝKON

Super Spacer® je první systém na světě s nekovovou,
předem vysušenou vložkou z konstrukční pěny.
Jeho oceněná technologie Thermo Set Structural (TSS)
poskytuje to nejlepší v systémech vložek s vysokou
účinností. Od svého počátku v roce 1989 se systém
Super Spacer® stal dominantní silou v tepelně účinných
vložkových systémech a je obecně považován za
měřítko pro všechny ostatní vložkové systémy.

Co je však možná nejdůležitější ze všeho na dnešním
globálním trhu s vědomím tepelné účinnosti je
skutečnost, že Super Spacer® nabízí vynikající účinnost
v úspoře energie. Systém Super Spacer® je 950krát
méně vodivý než hliník, čímž se snižují celkové hodnoty
okna až na hodnotu U = 0,2 W/m2K. Dvojskla Super
Spacer® se zasklením s nízkou emisivitou mohou
dosáhnout snížení ztrát tepelné energie až o 94 %
oproti oknům se stejným sklem, která mají hliníkovou

vložku. Výsledkem jsou nižší
uhlíkové emise z budov,

vynikající tepelná
účinnost a nižší účty

za topení pro
obyvatele domů.

Sluneční energie prochází sklem a
dodává teplo uvnitř.

K největší ztrátě tepla dochází na
okrajích skla. Super Spacer® brání
ztrátě tepla a udržuje teplo vašeho
domova.

Jsme tam pro vás při každém kroku!


