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EUROCOLOR – „producenci tlenu…”
ZAOSZCZĘDŹ PIENIĄDZE I CZAS! BĄDŹ
ZDROWY! CHROŃ ŚRODOWISKA NATURALNE!

WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGII SUPER SPACER®
WYKORZYSTYWANEJ DO PRODUKCJI SZYB
ZESPOLONYCH.

To nie jest kolejny slogan czy teza bez pokrycia
i uzasadnienia! Jest to realne przedstawienie wartości
dodanej firmy, która zajmuje się produkcją okien.
Innowacja technologiczna SUPER SPACER® wykorzystywana w produkcji okien EUROCOLOR, wspierana
jest przez ideę produkcji tlenu, która jednocześnie jest
elementem przewagi konkurencyjnej.

1. Odznacza się ponad 1000 razy wyższym oporem
cieplnym niż tradycyjna ramka aluminiowa. Podnosi
temperaturę na powierzchni szkła o 65%.

Pierwiastek tlenu jest niezbędny każdemu organizmowi do życia. Dlatego też, tak ważnym jest fakt,
że firma z branży stolarki otworowej dąży do tego,
aby jej produkty pozwalały na oszczędzanie na paliwie grzewczym, nie przyczyniając się jednocześnie
do emisji CO2. By były jak najbardziej energooszczędne
i skierowane na pośrednią „produkcję tlenu”.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii
SUPER SPACER®, która pozwala zmniejszyć znacząco emisję CO2. Ta cecha okien EUROCOLOR pozwala
zostawić więcej tlenu do użycia. Tym samym jest
to niejako produkcja tlenu „od kuchni”, szanowanie go
i brak bezcelowego oraz nieumiejętnego wykorzystywania jego zasobów. Innymi słowy: im bardziej energooszczędne okna, tym mniejsze zapotrzebowanie
na paliwo grzewcze, co ogranicza emisję CO2.
Ponadto, uż y wanie wspomnianej technologii
przekłada się na realne w yliczenia, ile można
zaoszczędzić montując energooszczędne okna
EUROCOLOR z ramką SUPER SPACER® w standardzie.
Mianowicie, można zmniejszyć opłaty za energię nawet o 750 zł rocznie (źródło: www.edgetech.com).
Technologia SUPER SPACER® oferowana jest w standardzie wszystkich produktów stolarki otworowej
firmy EUROCOLOR. Dzięki jej zastosowaniu zmniejszona
zostaje emisja CO2. Dlatego też można powiedzieć, że
przyczyniamy się do produkcji tlenu „od kuchni”: nie
niszczymy go lecz umiejętnie wykorzystujemy jego
zasoby. To jest właśnie produkcja tlenu dzięki technologii SUPER SPACER®

2. Zwiększa odporność na kondensację wilgoci do 70%.
Ryzyko osiadania grzyba i rozwoju bakterii jest
mniejsze nawet o 60%.
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3. Poprawia współczynnik tłumienia hałasu nawet o 2 dB.
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4. Odznacza się wysoką wytrzymałością na wiatr.

+
Średnia ró¿nica temperatur
na powierzchni ramek
Temperatura wewnętrzna 22˚C
Temperatura zewnętrzna -18˚C

m/s

Prędkość wiatru, którą wytrzymuje
szyba z technologią
w teście huraganowym
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Pionierskie rozwiązanie
okna w standardzie
z ramką
Oszczędzaj pieniądze, mieszkaj cieplej,
odizoluj się od hałasu!

www.eurocolor.com.pl

Standardowe modele okien są wyposażone pomiędzy szybami tylko i wyłącznie w aluminiową bądź stalową ramkę. Powoduje ona znaczny odpływ energii cieplnej, nawet do 94%.
Stworzono rozwiązanie, które zapobiega tego typu niedogodnościom oraz dostarcza nowe korzyści dla użytkowników.
Tym rozwiązaniem jest innowacyjny produkt na rynku – ramka dystansowa SUPER SPACER®, która obniża współczynnik
przenikania Uw całego okna o 0,2 jako jedyna na rynku!
Montując energooszczędne okna EUROCOLOR z ramką
SUPER SPACER® w standardzie, zyskują Państwo:
zmniejszenie opłat za ogrzewanie do 750 zł rocznie*,
zredukowanie uciążliwego hałasu z zewnątrz do 2 decybeli,
zwiększenie odporności na gromadzenie się wilgoci w newralgicznych miejscach okna, zwiększenie żywotności szyby
do 20 lat!
Zaoszczędzone pieniądze mogą Państwo przeznaczyć na dowolny cel: zakupy w hipermarkecie, wyprawkę dziecka do szkoły, zakup nowego sprzętu AGD do własnego mieszkania czy
domu. Wszystkie produkty wchodzące w skład stolarki okiennej firmy EUROCOLOR, dzięki zastosowaniu SUPER SPACER®,
osiągnęły najwyższą klasę energetyczną w branży – klasę „A”.
Ramka SUPER SPACER®, jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich, dla których istotną rzeczą jest oszczędność pieniędzy, energii i długoletnia trwałość powiązana
z funkcjonalnością.
*Dane te podaje producent na swojej stronie www.edgetech.com
oraz w prospektach reklamowych dotyczących SUPER SPACER®.

Doradztwo, sprzedaż i montaż

Niezawodność potwierdzona przez
Kanadyjski Instytut Zdrowia

