
ECLAZ
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA  
I DOBREGO SAMOPOCZUCIA

 Teraz masz to w cenie  

Niepowtarzalna jasność szyb ECLAZ 
+ technologia szklenia statycznego STV

Oszczędności na ogrzewaniu

Światło naturalne we wnętrzu

Zobacz różnicę

ZWYKŁE SZYBY ECLAZ



CZYNNIKI ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Energooszczędność okna uzależniona jest nie tylko od izolacyjności  
termicznej, lecz również od zysków cieplnych.

Równowaga tych dwóch parametrów określa wydajność energetyczną  
okna oraz przyczynia się również do dobrego samopoczucia osób prze-
bywających w pomieszczeniach.
Światło naturalne
Według najnowszych badań światło naturalne poprawia nasz nastrój,  
wydajność naszej pracy, a nawet jakość naszego snu.
Izolacja termiczna
Zarządzanie stratami ciepła dzięki zastosowaniu odpowiednich okien 
umożliwia osiągnięcie 20% oszczędności na kosztach energii oraz zredu-
kowanie uczucia zimnych stref.
Zyski cieplne
Ciepło słoneczne przenikające przez szyby to darmowe źródło ciepła. 
Znacznie poprawia ono komfort mieszkańców w zimie.

ECLAZ
Szkło niskoemisyjne

Oferta na szyby ECLAZ i szklenie skrzydeł funkcyjnych w technologii STV obowiązuje w okresie od 04/01/2021 r. do 31/03/2021 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.plastixal.pl

Stare Bożejewo 44, 18-430 Wizna

tel. +48 86 216 44 18

biuro@plastixal.pl

www.plastixal.pl

Do końca marca 2021 przy każdym zamówieniu  
naszych okien z pakietami o grubości szyb 4mm 
(dwuszybowe 2 x 4mm i trzyszybowe 3 x 4mm) 
i 6mm (dwuszybowe 2 x 6mm i trzyszybowe 3 x 6mm) 
otrzymujesz w cenie szyby ECLAZ  

o podwyższonych parametrach optycznych i termicznych.
Ponadto w konstrukcjach kolorowych (acrylcolor, okleina jedno-  

lub dwustronna) na życzenie Klienta wykonujemy w technologii STV szklenie skrzydeł 
funkcyjnych (rozwierno-uchylnych RU, rozwiernych R, uchylnych U). 

Wykonanie okien w technologii STV w cenie podstawowej dotyczy systemów: SERENITI PLUS, SERENITI oraz LUMAXX.

TYLKO TERAZ MOŻESZ DOSTAĆ W CENIE

ECLAZ oraz STV

STV
Technologia STV stosowana w oknach firmy Plastixal z profilem Gealan, 
polega na sklejeniu szkła i profilu skrzydła dwustronną taśmą. Sklejenie 
szyby z profilem skrzydła sprawia, że statyka szklanej tafli przenosi się 
na skrzydło, czego efektem jest to, że cały system staje się bardziej 
stabilny, a praca skrzydła jeszcze bardziej niezawodna. 

Wyższa ochrona antywłamaniowa

W oknach, w których zastosowano technologię STV, włamanie jest o wiele 
trudniejsze, ponieważ włamywacz nie może łatwym sposobem wypchnąć 
szyby. Dzieje się tak ze względu na dużą powierzchnię klejenia szyby do 
przylgi skrzydła z użyciem specjalistycznych taśm.

Wyższa statyka

Dzięki technologii STV konstrukcje okienne o naprawdę dużych rozmia-
rach, których produkcja wcześniej nie była ze względu na te rozmiary 
możliwa, w wielu przypadkach stały się standardowymi realizacjami. 
Jednoczesne użycie STV i wzmocnień stalowych w skrzydłach umożliwi-
ło produkcję imponujących gabarytowo okien. Technologia STV poprawia 
również właściwości użytkowe okien. Zamykanie i otwieranie okien jest 
dzięki niej lżejsze. Minimalizuje też prace związane z regulacją okien.

O WARUNKACH KORZYSTANIA 

STV
Technologia szklenia statycznego na sucho 

Światło dzienne Wyższa ochrona 
antywłamaniowa

Oszczędzanie energii Wyższa statyka

Środowisko

Komfort zimą Lepsza izolacja cieplna

Komfort latem Jakość potwierdzona 
badaniami


