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TRI-ÁSZ ABLAK
8315 Gyenesdiás, Szoroshadi u. 4.
Tel./fax: 83/510-844, 83/510-845, 30/342-7071
triaszablak@borharapo.hu
www.borharapo.hu
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Nyílászárók cseréje
Nap mint nap halljuk a figyelmeztetést,
racionalizáljuk
energiafogyasztásunkat. Az évenként meghirdetésre
kerülő NEP - Nemzeti Energiatakarékossági Program - is erre motiválja
a fogyasztókat. Energiafelhasználásunk nagy hányadát fordítjuk
otthonaink fűtésére, hűtésére. Előbbi
elsősorban a gázszámlában, utóbbi
alapvetően a villamosenergiaszámlában tükrőzödik. Csökkenthetjük háztartásainkban a fogyasztást, ha
takarékosabb kazánokat üzemeltetünk, esetleg takarékosabb alternatív
technológia mellett döntünk. A tető és

falszigetelés mellett is dönthetünk. Komfortérzetünk a régi ablakok új technológiával
készült, korszerű nyílászáróra cserélésével is
fokozható. A nyílászárók cseréjénél meg kell
különböztetnünk a beépítés helyszíneit
egymástól. Panellakás, régi bérház, vagy
családi ház a nyílászárók cseréjének
helyszíne. A panellakások esetében kevesen
tudják még ma is, hogy nem elsősorban a
nyílászárók a felelősek az elpazarolt hőért,
hanem az épület falazata, valamint a távfűtés.
Attól mert nyílászárókat cserélünk, vagy mellett
homlokzati hőszigetelést végeznek, nem

szűnik meg a téli éjszakai ablaknyitás a túlzott
és szabályozhatatlan fűtéstől! A régi bérházak
esetében elsősorban a nagy nyílások okozhatnak problémát. Nem a beépítésben, hanem a
lakás nyílászáró cseréjét követő szellőzésben.
Hiszen az új nyílászáró, ha korszerű módosítja
a lakás szellőzését, feltéve, ha korszerű.
Manapság ugyanis, vannak olyan gyártók,
melyek beépített szellőzővel gyártják és építik
be, új, korszerű nyílászáróikat. A leggyakoribb
és egyben örök kérdés, hogy az ablakokat
tokostól vegyük ki, vagy elegendő csak az
üvegezés cseréje mellett dönteni. Ez a
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lehetőség elsősorban a régi bérházak lakásainál merül fel. Milyen anyagból válasszuk a
szerkezetet, fából, fémből, műanyagból?
Mielőtt a nem kevés anyagi erőforrást igénylő
beruházásra szánnánk el magunkat, érdemes
néhány szerkezetépítészeti kérdést is megvizsgálni, ugyanis nem biztos, hogy a meglévő
épületünk fal- és födémszerkezetének
szigetelése nélkül a várt eredményt kapjuk a
"szimpla" ablakcserével. Ez előbb vázolt probléma, melyet a régi bérházak épületeinél már
felemlítettünk. Az ablakcserét követően esetleg falnedvesedés és ennek következményeként fellépő penészedés magyarázata,
hogy a hőhidaknál a belső falfelületi hőmérséklet nem változik, míg az új nyílászárók jobb
tömítettsége miatt a szellőzés csökken. Ezen
részben a bentlakók is tudnak segíteni a szellőztetés fokozásával, odafigyeléssel. Másrészt
az előbb említett profi gyártók beépített szellőzőkkel dolgoznak. Ezáltal az épület belsejében levő párás levegő hamarabb lecsapódik
a hidegebb felületen. Ajánlott tehát az ablakfelújítás során szakember segítségét kérni, aki
- esetleg hőtérképet is készítve - kimutatja
épületünk veszélyeztetett területét, megoldást
is ajánlva a szellőztetéshez. Árajánlatot így már
az esetleges szigetelés és ablakcsere együttes
munkájára kérhetünk. Ezután tovább gondolkodva választhatunk ablakot. Az ablak otthonuk
stílusát is meghatározza, rajta keresztül jut be a
fény a lakásba. Fontos az anyag, a minőség és
a szakértő kivitelezés, a keret, amely készülhet
fából, műanyagból, vagy fémből. Legyünk,
tehát figyelemmel épületünk stílusára és
környezetére. Ablakkeretünk két fő része a
szárny és a tok. A tok kapcsolódik közvetlenül
a falszerkezethez, ez hordozza a szárnyat. A
korszerű nyílászáró csak akkor fog
megfelelően működni illetve szigetelni, ha azt
szakképzett szakemberek építik be. Ezért
nagyon fontos, hogy ahol a nyílászárót
megvásárolja, ott kérje a beépítésüket is.
Ebben az esetben a gyártó által nyújtott termékgarancia tökéletes biztonságot jelent.
Fűtésszámlánk csökkenéséhez az új ablak
választott üvegezése nagyban hozzájárul. A

korszerű ablakok hőszigetelését, a két üveg
közötti 4, 12, illetve 16 milliméteres légrések
biztosítják, amelyek hangszigetelő tulajdonsága sem elhanyagolható. A régi bérházak
esetében a tehetősebbek a kapcsolt
gerébtokos nyílászárók cseréjét egy az egyben
is kérhetik. Ez azt jelenti, hogy az amúgy
szimpla szárny, mely megfelel a mai szabványoknak, dupla szárnnyá válik. Tehát
egymás mögé két szárny kerül beépítésre, ez
fokozott hangszigetelést is biztosít zárt állapotban. Nem mellékes, hogy egyes gyártók a két
üveg közötti légrésbe gázzal töltött üvegezést
kínálnak nyílászáróikba. A fogyasztóknak javasoljuk, hogy 1,0 - 1,1, esetleg 1,4 értékű üvegezést fogadjanak csak el, hiszen főleg az
ablakok esetében az üveg a legnagyobb
felület, ahol télen szökhet a hő. A kiváló
légzárását a körülfutó speciális tömítéseknek
köszönhetjük.
A nyílászárók cseréjénél sokan elfelejtik az
árnyékolástechnika
szükségességét.
Amennyiben pénztárcánk engedi, ne csak a
téli fűtésszámlákra, hanem a nyári villamosenergia-számlákra is gondoljunk. Olcsóbb, ha
nem klímakészülékkel oldjuk meg a nyári
hőségben szobánk megfelelő klímáját, hanem
elsősorban szigetelt PU redőnnyel, illetve
napellenzővel, amelyek sokat tudnak segíteni,
sőt még többet, mint gondolnánk!

Forrás: internet
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