
-1500x -65%
manjša prevodnost toplejši rob

SUPERSPACER je najnovejša tehnologija na podroèju izdelave termopana.

Naj vam vaš oknar v vaše okno vgradi le najboljše izolacijsko steklo s Superspacerjem in to brez 
doplaèila. 

60% okna je steklo, in zelo pomembno je, kako je izdelano in kakšni materjali so uporabljeni pri 
izdelavi termopana. 

SUPERSPACER vam zagotavlja najnižji PSI fatkor 0,033, kar v veèini plastiènih oken s steklom, ki ima 
faktor 1,1 dosegamo K faktor celega okna 1,2, kar je manj kot zahteva zakon. V veèini lesenih oken s 
faktorjem 0,7 troslojnim termopanom dobimo K faktor celega okna pod 0,8, kar spada v raven 
pasivnih hiš.

-2dB -131%
zmanjšanje kondenzaboljša zvoèna zašèita
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SUPERSPACER je najnovejša tehnologija na področju izdelave termopana.

60% okna je steklo, in zelo pomembno je, kako je izdelano in kakšni materjali so uporabljeni 
pri izdelavi termopana.

SUPERSPACER vam zagotavlja najnižji PSI fatkor 0,033, kar v večini plastičnih oken 
s steklom, ki ima faktor 1,1 dosegamo K faktor celega okna 1,2, kar je manj kot zahteva 

zakon. V večini lesenih oken s faktorjem 0,7 troslojnim termopanom dobimo K faktor celega 
okna pod 0,8, kar spada v raven pasivnih hiš.



SuperSpacer je prvi svetovno znani brezkovinski 

distanèni sistem, ki ima sredico iz strukturne pene. 

Njegova nagrajena fiksirana termièna struktura 

(Thermo Set Spacer = TTS) dosega najboljše vrednosti  

v lastnostih distanènih sistemov. Od njegove uvedbe 

leta 1989 je Super Spacer prevzel vodilno vlogo v 

toplotno izboljšanih distanènih sistemih in se šteje kot 

svetovno merilo.

V današnjem svetu, ko vse stremi k energijski 

uèinkovitosti ima Super Spacer izvrstne energijsko 

varèevalne vrednosti. Super Spacer je 950 krat manjši 

toplotni prevodnik kot aluminij in zmanjša U vrednost 

celotnega okna do 0.2W/m2 K. Distanènik Super 

Spacer z Low-E zasteklitvijo v primerjavi z izolacijskim 

steklom z aluminijastim 

distanènikom lahko 

ohrani do 94% 

toplotnih izgub v 

oknu. Ta sistem 

vodi do nižjih emisij 

ogljikovega dioksida in 

poveèa energijsko uèinkovitost 

stavb in s tem zmanjša stroške ogrevanja.
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Tržaška cesta 64, 1370 Logatec
T: 01/32 00 677, info@oknanagode.si, www.nagode.si
Obiščite naš razstavni salon vsak delavnik med 8. in 16. uro.


