


Energeticky úsporné stavebnictví má stále větší význam. V současných novostavbách se používají technologie a výrobky, které zajišťují co nejmenší spotřebu energie. Co je to vlastně 

energeticky úsporné stavebnictví?

Úsporné stavby můžeme dělit na energetický úsporné, pasivní a ty, které mají skoro nulovou spotřebu energie tzv. nZEB. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? To, co je vlastně odlišuje, je ener-

getický standard, který udává roční spotřebu energie. Pro energeticky úsporné stavebnictví je tento standard NF40 – EUco ≤40 kWh/(m2 rok), pro pasivní NF15 – EUco ≤15 kWh/(m2 rok), 

stavebnictví nZEB dosahuje standardů 0 kWh/(m2 rok). Je také třeba pamatovat, že kromě toho vznikají stavby energeticky kladné, které se vyznačují aktivní tepelnou bilancí. To znamená, že  

v průběhu roku vyrábějí více energie, než spotřebují.

Co opravdu znamená heslo pasivní dům? Tyto objekty mají nízké požadavky na energii potřebnou k jejich vytápění. Pasivní domy spotřebují ne více než 15 kWh/(m2 rok), což odpovídá  

1,5 m3 plynu na 1 m2 plochy. Úroveň prvotní  spotřeby energie v takovém domě nemůže překročit 120 kWh/(m2rok) pro veškerou spotřebu energie, do které se započítává vytápění, ohřev 

vody a spotřeba el. energie pro domácnost. U nově stavěných obytných domů dosahuje spotřeba pouze na vytápění dokonce až 120 kWh/(m2 rok). Spotřeba energie v pasivním stavebnictví 

je až osmkrát menší než ve stavebnictví tradičním.

Podstatou energeticky úsporného stavebnictví je minimalizace ztrát energie. Je to důležité v každé etapě stavby, počínaje vhodným zvolením stavební parcely, projektem a konče prove-

dením i těch nejmenších, zdánlivě nepodstatných detailů, jako například osazení parapetů. Energeticky úsporný dům je především domem dokonale izolovaným a zajištěným před únikem 

tepla. Pro podporu výstavby ekologického a zároveň ekonomického stavebnictví existuje v ČR program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Je to program Ministerstva životního prostředí admini-

strovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Jednorázovou fixní dotaci mohou získat 

mimo jiné stavebníci, kteří svůj dům postaví v nízkoenergetickém standardu. Požadavky jsou poměrně přísné, pro získání dotace na výstavbu domů musí dům splňovat několik podmínek, 

mezi něž patří hlavně nízká měrná roční spotřeba tepla na vytápění (menší než 20 resp. 15 kWh/m2 rok), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy menší než 0,22 W/(m2K). Dům 

musí mít instalován větrací systém s rekuperací tepla a majitel také musí doložit protokol o absolvovaném blower door testu. Vyplatí se tedy investovat do domu, který umožní zmenšení 

spotřeby energie na vytápění, osvětlení a klimatizaci a tím bude přívětivější jak pro nás, tak pro naši planetu.

www.dum.aluprof.eu
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* 

** 

*   pro otvíravé okno s rozměry 1700 x 2100 mm, se sklem s U
g
 0,4 W/(m2K)

** pro otvíravé okno s rozměry 1230 x 1480 mm, se sklem s U
g
 0,5 W/(m2K)

www.dum.aluprof.eu

*podle NFOŚiGW

Analýza energetické bilance rodinných domků zveřejněna v „Manuálu osvědčených postupů”, kterou vypra-

coval NFOŚiGW (Polsko) dokazuje, že tepelné ztráty, za které „mohou” okna, jsou v rozsahu 23,1 – 36,3%. 

Výběrem vhodných oken můžete výrazným způsobem snížit Vaše výdaje za energie. Určujícím ukazatelem

tepelné izolace oken je součinitel U
w
. Čím nižší hodnota, tím větší tepelná izolace a úspora energií. Vyberte 

si z široké nabídky okenních systémů ALUPROF přesně pro Váš dům!

MB-104 PASSIVE se řadí mezi špičku na trhu! Jedná se o solidní konstrukci se stavební hloubkou rámu  

95 mm a křídla 104 mm. Systém je certifikován v německém institutu Passive House v Darmstadtu jako pa-

sivní standard. Vynikající tepelnou izolaci ilustruje hodnota celkového prostupu oknem U
w
 až 0,53 W/m2K*.

Systém MB-86 nabízí vynikající izolační vlastnosti a je vhodný i pro nízkoenergetické domy. Je to první hli-

níkový systém, který používá křemičitý aerogel vyplněný netkanou skleněnou textilií (ve verzi AERO), který 

pomáhá dosáhnout špičkových teplotních parametrů (U
w
 od 0,8 W/m2K**). Stavební hloubka rámu činí  

77 mm, hloubka křídla 86 mm.

Ekonomicky výhodnou variantou, která splňuje tepelnou izolaci dle normy ČSN 73 0540 je systém  

MB-70HI. Stavební hloubka rámu činí 70 mm, hloubka křídla 79 mm. Systém je vyplněn pěnovou izolací  

a poskytujevýborný tepelný komfort - U
w
 od 1,0 W/m2K**.

Okna ALUPROF se vyznačují vysokou pevností profilů, což umožňuje výrobu konstrukcí velkých rozměrů 

a hmotností (křídlo okna šířky až 1700 mm, výšky až 2800 mm, váha 150 kg), a také konstrukcí odolných 

proti vloupání (bezpečnostní třída až RC4).

K dispozici jsou různá stylová řešení oken jako např. zvenku neviditelná křídla, skryté panty nebo designové 

kliky. Vybírat můžete z široké palety barev RAL, NCS, dřevodekorů, eloxáže či imitace nerezi.
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Vchodové dveře již dávno nejsou „jen“ ochranou domova před chladem, deštěm, hlukem

či „nezvanými hosty“. Mohou byt také estetickým a originálním prvkem Vašeho domu.

Takovou možnost přináší ALUPROF v podobě tzv. panelových dveří.

Panelové dveře jsou osazeny okrasným panelem, který překrývá křídlo dveří buď  

z vnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá, jednolitá plocha. Okrasné panely 

jsou dostupné v mnoha designových variantách (např. s ornamenty, frézováním, skly atd.)

a v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Získáte tak originální dveře, které

dodají vašemu domu charakter a reprezentativní vzhled.

Panelové dveře jsou dostupné v systému MB-86 a MB-104 Passive , který nabízí vynikají-

cí tepelnou izolacia je vhodný i pro nízkoenergetické domy. Dveře dosahují špičkových 

hodnot U
d
 od 0,50 W/m2K* (ve verzi AERO).

Při výběru dveří stojí zato věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře  

ALUPROF mají vysoký stupeň vodotěsnosti 7A a zaručují tak dokonalou ochranu před 

průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přívalových dešťů.

Vysoká pevnost profilů umožňuje výrobu dveří velkých rozměrů a hmotností - až 1,2 x 

2,4 metru a až 140 kg.

Do dveří doporučujeme instalaci vícebodového automatického zámku. Dveře můžete 

zamykat dálkovým ovladačem, čtečkou nebo snímačem otisků prstů.

* pro dveře MB-104 Passive s rozměry 1500 x 2660 mm, s oboustranným panelem s tloušťkou 95 mm

* 

www.dum.aluprof.eu
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* U
W
 pro dveře MB-77HS HI s rozměry 3,0 x 2,9 m, se sklem s U

g
 0,5 W/(m2K)

www.dum.aluprof.eu

Velké, prosklené plochy vévodí moderní architektuře a dodávají objektu exkluziv-

ní vzhled. Splňte si svůj sen o moderním bydlení díky zdvižně-posuvným dveřím  

MB-77HS HI.

Zdvižně-posuvné dveře nabízí skvělé oddělení obývacího prostoru od exteriéru.  

Velkoformátová křídla (až 3,2 × 3,3 m) zaručí přirozené osvětlení, optické zvětšení 

místnosti a především krásný výhled do zahrady a okolí. Nejnovější řešení společ-

nosti ALUPROF je tzv. otevřený roh. Toto sofistikované řešení umožňuje, aby se kří-

dla v nároží (90°) dala odsunout od sebe a dala tak vzniknout otevřenému prostoru  

a volnému průchodu ven z místnosti.

Zvolením optimální stavební hloubky profilů s přídavnými izolanty jsme dosáhli výbor-

né tepelné izolace (U
d 
od 0,84W/m2K*). Díky tomu šetříte své náklady na energie. 

Kolejnice zarovnaná s podlahou zabezpečuje bezbariérový přístup. Pro větší komfort

lze systém vybavit např. motorickým pohonem (2-kolejnicová varianta), sítěmi proti 

hmyzu či prvky zvyšující bezpečnost proti vloupání (třída RC2).
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odolnosti proti vloupání
trídu RC3

P
rv

ní
 p

ol
sk

ý s
ystém, který m

á

Certifikát Institutu pro pasivní domy 

v Darmstadtu pro roletové systémy Aluprof 

www.dum.aluprof.eu

Rolety nejsou jen luxusní dekorativní prvek domu! Instalace předokenních rolet 

významně přispívá ke snížení tepelných ztrát v zimě, zatímco v létě účinně chrání 

interiér před přehřátím a tím snižuje náklady na dodatečné ochlazování klimatizací 

apod.

Účinnost rolet spočívá v tom, že mezi oknem a roletou je vzduchová mezera, kte-

rá představuje výborný izolátor. Pokud během parního letního dne necháme rolety 

stažené (jako to dělají např. v Itálii), večer se můžeme těšit na příjemný chlad a stín.

Rolety ALUPROF však přinášejí výhodu navíc. Je to efektivní dodatečná ochrana 

domu před nezvanými hosty. Na základě zkoušek v akreditované laboratoři byla pro-

kázána odolnost proti vloupání RC3 (WK3) v souladu s normou EN 1627:2011. Díky 

tomu zůstává Váš dům v bezpečí, i když jste v práci nebo na dovolené.

Rolety ALUPROF nabízí různá řešení podle požadavku investora a podle fáze insta-

lace. Systém SKO a SKO-P byly vyvinuty pro montáž na stěnu. Proto je navíjecí box 

oválného tvaru, aby vhodně doplňoval fasádu budovy. Systém SP a SP-E nabízí ře-

šení pro skrytou, podomítkovou montáž, který disponuje vysokou tepelnou izolací,  

o čemž svědčí certifikát Passivhaus Institut v německém Darmstadt (platí pro box 

165). Rolety typu SKT OPOTERM jsou řešením pro nádstavbový systém. Roletové 

boxy tohoto systému jsou vyrobeny z vysoce kvalitních PVC materiálů při současném 

doteplení pomocí speciálních izolačních vložek.

Dveřmi a okny v létě unikne až 36% tepla a v létě zase absorbují až 80  % slunečního záření? Chce-

te-li ušetřit energii v zimě a zabránit nadměrnému zahřívání místnosti v létě, stojí zato použít ex-

terní rolety ALUPROF, které pomáhají snižovat náklady na energii v průběhu celého roku až o 30 %.
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Moskytiéry neboli sítě proti hmyzu ALUPROF jsou účinnou ochranou proti létajícímu  

a bodavému hmyzu. Díky tomu můžete v letních měsících bez obav větrat v kteroukoliv 

denní i noční dobu.

Z pestré nabídky ALUPROF si můžete vybrat z následujících typů:

• Síť proti hmyzu v pevném rámu (MRS)

- montována na vnější straně okenního rámu

• Síť proti hmyzu v pevném rámu (MRSZ)

- montováná na vnější straně okenního rámu slícovaného s křídlem

• Síť proti hmyzu v otvíravém rámu (MRO)

- montována přímo na rám dveří pomocí závěsů se samozavíračem

• Síť proti hmyzu v posuvném rámu (MRP)

- montována přímo na rám dveří nebo okna, je používána u velkých prosklených

lodžií, balkónů, teras a zimních zahrad

• Samostatně navíjená síť proti hmyzu (MZN)

- montována na fasádu nebo ve výklenku s vlastní schránkou
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Při rozhodování o výstavbě energeticky úsporného domu je třeba také pamatovat na 

vhodná garážová vrata. Tepelné ztráty u špatně zvolených vrat mohou významně zvýšit

náklady na vytápění. Garážová vrata jsou tedy nejen prvkem funkčním a prvkem za-

jišťujícím bezpečnost našich vozů, ale mají také významný dopad na úspory energie.  

S ohledem na všechny tyto požadavky firma Aluprof nabízí navíjecí vrata BGR.

Navíjecí garážová vrata jsou univerzálním řešením - vrata lze namontovat jak v novo-

stavbách, tak v objektech stávajících. Velkou výhodou navíjecích vrat je úspora místa  

v garáži. Navíjecí vrata jsou bezpečným řešením v každém ohledu.

BGR garážová vrata jsou vyrobena z vysoce kvalitních hliníkových plechů. Důraz byl 

kladen na bezpečnost profilů. Speciální tvar profilů a odpovídající tloušťka plechu 

umožňuje vybudovat stabilní pancíř odolný vůči mechanickému poškození a povětr-

nostním vlivům.

www.dum.aluprof.eu
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Okenice MB-SUNSHADES jsou stylovým doplňkem, který dodá vašemu domu charakte-

ristický vzhled a zároveň poskytne vynikající ochranu před silným sluncem. Kromě toho 

nabízí zvýšenou ochranu proti vloupání.

Konstrukce se skládá z rámu s šikmo uspořádanými lamelami nebo panelem. Okenice

mají subtilní a lehké rámy při zachování odpovídající tuhosti. Jsou tedy vhodné jak pro

okna, tak pro posuvně-zdvižné dveře.

Předností hliníkové konstrukce (na rozdíl od dřevěných nebo PVC) je její vysoká odol-

nost proti povětrnostním vlivům a kromě mytí téměř nevyžadují údržbu. Díky široké 

paletě barev a povrchových úprav vč. dřevodekorů nebo eloxáže docílíme sladění barev

s okenními konstrukcemi a zdůrazníme tak jedinečný ráz domu.

Systémové panty umožňují umístit okenice tam, kde potřebujeme. Okenice mohou být

předsunuté před fasádou, slícované s okny nebo umístěné v okenním výklenku (špaletě).

www.dum.aluprof.eu
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Prosklené hliníkové fasády dodávají budovám prestiž a styl. Pro zelené stavebnictví  

nabízí ALUPROF fasádní systémy s výbornými izolačními parametry. Své využití nalézají 

mj. u prostorových konstrukcí jako jsou zimní zahrady, přístřešky apod.

K těmto účelům můžete využít fasádní systém MB-SR50N HI+ nebo MB-TT50. Jedná se 

o vysoce energeticky úsporné systémy, které jsou certifikovány v německém institutu 

Passive House v Darmstadtu jako pasivní standard v nejvyšší třídě účinnosti A+.

Systémy zaručují nejen vysokou míru tepelné izolace, ale také vodotěsnost (1800 Pa), 

odolnost proti nárazu větru (až 3600 N/m2) a průvzdušnost (třída AE).

Roto Frank Okucia Budowlane / arch. Paweł Lis
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ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová, Česká republika
tel: +420 595 136 633, mobil: +420 774 741 102, mobil: +420 774 455 057

e-mail: firma@aluprof.eu, www.aluprof.eu


