
NIZKOENERGIJSKA IN 
PASIVNA OKNA PRIHODNOSTI

www.pasivna-okna.si

Trendi sodobne gradnje se vse bolj približujejo zahtevam pasivne gradnje in le 
še vprašanje časa je, kdaj bo ta tehnologija gradnje prevladala.  V Evropskem 
parlamentu  je bil že vložen poziv, da bi se od leta 2011 vse novogradnje izvajale v 
pasivni tehnologiji (29. člen Resolucije Evropskega parlamenta 2007/2106).

V podjetju Okna in vrata NagOde smo specializirani za izdelavo 
LeSeNIH nizkoenergijskih in pasivnih oken, različnih profilov:
•    IV 90 mm; Uw od 0,96 W/m2K do 0,75 W/m2K 
•    IV 102 mm; Uw od 0,95 W/m2K do 0,73 W/m2K
•    IV 110 mm; Uw od 0,94 W/m2K do 0,72 W/m2K
•    IV 110 mm HYBRIdTHeRM; Uw od 0,89 W/m2K do 0,67 W/m2K

CeRTIFIKaT Za PaSIVNa OKNa
Kriterije toplotnih prehodnosti  stavbnega pohištva 

za vgradnjo v pasivne hiše je postavil Passive house 
Institute v Darmstadtu v Nemčiji. Inštitut je vodilno 

gonilo pri postavitvi standardov ter pri promociji pasivne 
gradnje.  Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat, ki 

dokazuje kakovost našega stavbnega pohištva.

 Da lahko okno označimo za pasivno, morata tako okvir in 
steklo ustrezati pogojem in sicer 

okvir Uf ≤ 0,80 W/m2K ter steklo: Ug = 0,70 W/m2K

Šele ob predpostavki, da sta izpolnjena oba pogoja, mora 
biti skupna vrednost okna Uw ≤ 0,80 W/m2K. 

Ob tem je pomebmo, da vgrajeno okno ustreza kriteriju 
Uw vgradnje ≤ 0,85 W/m2K

V izračunih vedno upoštevajo standardizirano vzorčno dimenzijo okna 123 
cm x 148 cm ter toplotno prehodnost stekla Ug = 0,70W/m2K. 



OKNO NAGODE 110 

•	 Toplotna	prevodnost	samo	0.013 W/m2K,	kar	je	do	8-krat	boljša	izolacijska	vrednosti	
pri	enaki	debelini	v	primerjavi	s	standardnimi	materiali.

•	 Odlična	ognjeodpornost	in	odpornost	proti	širjenju	plamena	in	emisijam	dima.
•	 Trajno	hidrofoben	material	tudi	pri	visokih	temperaturah.
•	 Odlična	zvočna	izolativnost	pri	nizkih	frekvencah.
•	 Odporen	na	kompresijo,	blaži	udarce.	Krčenje	materiala	manjše	od	1%	po	20	letih.
•	 Ni	nevaren	za	zdravje,	ne	vsebuje	kancerogenih	in	alergenih	snovi.
•	 Okoljevarstveni	material,	ki	kemično	ne	ogroža	okolja.	Omejuje	infrardeče	sevanje.	

Sme	se	ga	odlagati	na	odlagališčih	in	ni	radioaktiven.

HYBRIDTERM

energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije 
za ogrevanje (Qh) izračunane po metodi za pasivne stavbe 
»PHPP’07«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost 
Qh se, ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe, 
izračuna za klimatske razmere mesta Ljubljana.
dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno 

prehodnostjo celotnega okna Uw ≤ 1,0 W/m2K, skladno s smernico 
RaL montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je 

dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Toplotna prehodnost zunanjega 
stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov v 

toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil.
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Pasivno okno NagOde 110 hybridterm ima standardno 
troslojno zasteklitev s toplotno prehodnostjo U

g
=0,70 W/m2K ter z 

medstekelnim distančnikom Super Spacer (j=0,027W/mK), ki še 
izboljša toplotne karakteristike stekla. Po želji lahko zasteklimo tudi 

z nižjo toplotno prehodnostjo stekla, s katero še izboljšamo toplotne 
karakteristike. Profili imajo med lamelami integriran inovativen 

nanotehnološki izolacijski material aeROgeL SPaCeLOFT®, 
s katerim izboljšamo toplotno prevodnost.

gLaVNe KaRaKTeRISTIKe aeROgeL SPaCeLOFTa®:

NePOVRaTNa SRedSTVa eKO SKLada
BReZPLačNO vam pripravimo vso ustrezno dokumentacijo. 

Eko sklad slovenski okoljski sklad je objavil javni poziv, s 
katerim omogoča nepovratne finančne spodbude za gradnjo 
ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske hiše.

Tržaška c. 64, Logatec, tel. (01) 320 06 77

www.nagode.si, info@pasivna-okna.si

Podjetje Okna in vrata NagOde ima vse potrebne certifikate 
in vam BReZPLačNO pripravi vso zahtevano dokumentacijo.
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