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´ Vyspělý systém úspor energie

»	 Profily	Avantis	75	mají	3	komory	propojené	pomocí	

40	 mm	 dutých	 polyamidových	 pásků	 vyztužených	

sklolaminátovými	vlákny,	které	zásadně	snižují	přenos	

tepla	vedením.	Výsledkem	je,	že	Avantis	75	dosahuje	

velmi	 vysoké	 úrovně	 tepelného	 výkonu	 a	 celkově	

lepších	izolačních	vlastností,	což	vede	k	nižší	spotřebě	

energie,	 a	 tudíž	 pozitivnímu	 přínosu	 pro	 životní	

prostředí.

»	 Systém	 je	 schopen	 pojmout	 zasklení	 o	 tloušťce	

až	 60,5	 mm	 pro	 rám	 a	 70,5	 mm	 pro	 okenní	 křídlo,	

tloušťka	výplně	může	začínat	na	6	mm.

»	 Okenní	křídla	otevírající	se	dovnitř	mají	koextrudována	

centrální	 těsnění	 pro	 lepší	 tepelné	 a	 zvukotěsné	

vlastnosti.

»	 Do	profilu	Avantis	75	lze	snadno	integrovat	veškeré	

běžné	stínící	a	větrací	systémy.

»	 Avantis 75 I:	 kombinace	 profilů	 s	 hodnotou	 Uf	 =	

1,70	W/m2K	-	2,35	W/m2K

»	 Avantis 75 SI:	 kombinace	profilů	 s	 hodnotou	Uf	=	

1,05	W/m2K	-	2,11	W/m2K

»	 Avantis 75 SHI:	 kombinace	 profilů	 s	

hodnotou	 Uf	 =	 0,98	 W/m2K	 -	 1,97	 W/m2K	

(EN	ISO	10077-2)

Zobrazená	kombinace:	
Uf	=	1,4	W/m2K,	
Uw	=	0,9	W/m2K	
při	velikosti	okna	1,3	x	1,8	m	
Ug	=	0,5	W/m2K
Ψ	=	0,065	



Životní prostředí

»	 Všechny	profily	lze	snadno	čistit.

»	 Hliník	nepodléhá	korozi,	rozkladu	ani	opotřebení	a	je	

tvarově	stálý.

»	 Hliník	 je	 „zelený“	 produkt:	 lze	 jej	 donekonečna	

recyklovat	bez	ztráty	kvality.

Bezpečnost

»	 Kombinace	bezpečnostního	skla	a	speciálního	kování		

-	 jako	 například	 vícebodového	 zamykání	 -	 zajišťuje	

vysokou	 odolnost	 proti	 násilnému	 vniknutí.	 Vnitřní	

tubulární	 zasklívací	 lišty	 chrání	 výplně	proti	 vysazení	

zvenčí.

	 Odolnost	proti	násilnému	vniknutí	dle	ČSN	EN	1627	

a	1630	odpovídá	třídě	bezpečnosti	2.

»	 Do	 systému	 je	 integrován	 široký	 sortiment	

uzamykatelných	i	neuzamykatelných	klik.

Design

»	 Avantis	75	je	kompatibilní	v	rámci	celého	sortimentu	

profilů	a	kování	(součást	konceptu	Eurosystem),	jakož	

i	s	jinými	produkty	společnosti	Sapa	Building	System,	

jako	jsou	například	naše	fasády	a	zimní	zahrady.

»	 Skryté	odvodnění	profilů	eliminuje	nutnost	 instalace	

krytek	odvodnění.

»	 Ploché	dveře	ze	stávající	řady	Excellence	75	SI	jsou	

s	Avantisem	75	plně	kompatibilní.

»	 Kompletní	 sortiment	 doplňkových	 zakončovacích	

profilů	 umožňuje	 dokonalou	 integraci	 prosklených	

výplní	do	budovy.

»	 Profily	okenních	křídel,	rámů	a	příček	jsou	k	dispozici	

v	 celé	 řadě	 rozměrů,	 aby	 bylo	 možno	 uspokojit	

požadavky	na	stabilitu	a	provedení.

»	 Široký	 výběr	 pantů,	 klik	 a	 typů	 kování	 umožňuje	

dosáhnout	konečného	vzhledu	dle	Vašich	konkrétních	

potřeb.

»	 Zasklívací	 lišty	 v	 různém	 designu	 umožňují	 rozdílný	

vzhled	kompletních	konstrukcí.
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Tepelné	hodnoty	jsou	pouze	orientační.	

Pro	více	informací	se	prosím	obraťte	na	pracovníky	společnosti	Sapa	Building	System.

www.sapabuildingsystem.cz

 Avantis 75 I

»	 Uf	=	od	1,7	W/m2K

»	 Termoizolačně	zdokonalené	zasklívací	těsnění	

»	 Termoizolačně	zdokonalené	centrální	těsnění

 Avantis 75 SI

»	 Uf	=	od	1,05	W/m2K

»	 Termoizolačně	 zdokonalené	 zasklívací	 a	 centrální	

těsnění

»	 Termoizolačně	zdokonalená	centrální	komora

	 s	poly	etylénovou	vložkou

»	 Polyetylénové	vložky	v	profilech	rámu	a	křídla

 Avantis 75 SHI

»	 Uf	=	od	0,98	W/m2K

»	 Termoizolačně	 zdokonalené	 zasklívací	 a	 centrální	

těsnění

»	 Polyetylénové	vložky	v	profilech	rámu	a	křídla

»	 Termoizolačně	zdokonalená	centrální	komora

	 s	poly	etylénovou	vložkou

»	 Termoizolačně	zdokonalené	těsnění	zasklívací	drážky	

s	polyetylénovou	vložkou

A75 Basic A75 i A75 hi A75 si A75 hsi

A75 Basic A75 i A75 hi A75 si A75 hsi

A75 Basic A75 i A75 hi A75 si A75 hsi

Uf = 1,9 W/m2K

Uf = 1,5 W/m2K

Uf = 1,4 W/m2K
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Povrchová úprava

»	 Více	než	400	barev	práškových	nástřiků	 v	matném,	

lesklém	či	saténově	lesklém	provedení.

»	 K	 dispozici	 je	 jedinečný	 sortiment	 dřevodekorů	 a	

dekorativních	nátěrů	s	texturou	a	metalízou.

»	 Možností	 je	 také	 anodicky	 oxidovaná	 povrchová	

úprava	-	eloxáž.

»	 Doplňky	 lze	 dodat	 v	 barvách,	 které	 budou	 ladit	

s	příslušnými	profily.

»	 Tepelná	 izolace	 z	 	 polyamidových	 pásků	 umožňuje	

odlišné	barevné	provedení	povrchové	úpravy	exteriéru	

a	interiéru	.

	 Požadavky	na	exteriér	budovy	tudíž	nebudou	v	rozporu	

s	nároky	na	provedení	interiéru.

»	 Naše	 povrchové	 úpravy	 splňují	 ty	 nejpřísnější	 normy	

Qualicoat	nebo	Qualanod.

 Vlastnosti

»	 Avantis	75	obsahuje	několik	bariér	proti	povětrnostním	

vlivům	prostřednictvím	speciálně	navržených	těsnění,	

velké	 dekompresní	 komory	 a	 vnitřního	 systému	

odvádění	 vody,	 aby	 byla	 zabezpečena	 dokonalá	

odolnost	proti	povětrnostním	vlivům.

»	 Účinný	 odvod	 vody	 je	 zajištěn	 prostřednictvím	

odvodňovacích	otvorů.

»	 Speciální	 dokončovací	 profily	 zaručují	 dodatečný	

odvod	vody	z	budovy.

»	 Akustické	 izolační	 vlastnosti	 jsou	 značně	 vylepšeny	

použitím	více	těsnění.

0°C 10°C 20°C

Avantis 75 SHI
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Výroba

»	 Avantis	 75	 patří	 do	 konceptu	 Eurosystem.	 Je	

doplněním	 jeho	 řady	 a	 výsledkem	 je	 modularita	

mezi	 systémy,	 která	 umožňuje	 výrobcům	 nabízet	

maximální	 rozsah	 služeb,	 aniž	 by	 museli	 zvyšovat	

skladové	zásoby.

»	 Drážka	Euronut	pojme	veškerá	standardní	kování.

»	 Široký	sortiment	integrovaných	vyztužených	okenních	

sloupků	a	příčníků	nabízí	 větší	 stabilitu	 rozměrných	

výplní.

»	 K	dispozici	jsou	čtyři	způsoby	spojení	profilů.

»	 Děrovací	 nástroje	 speciálně	 navržené	 pro	 řadu	

Eurosystem	 zajišťují	 rychlou	 a	 přesnou	 výrobu	 i	

montáž.

»	 Sapa	 Building	 System	 nabízí	 všem	 výrobcům	 svůj	

software	 SapaLogic,	 což	 je	 uživatelsky	 příjemný	

konstrukční	software	v	českém	prostředí.	

Projektová podpora a servis

»	 Zkušený	 projektový	 tým	 společnosti	 Sapa	 Building	

System	 Vám	 poradí	 nejlepší	 produktová	 řešení	

včetně	specifických	řešení	projektových.

»	 Můžeme	Vám	pomoci	také	s	tvorbou	cen,	statickými	

výpočty,	připojeními	ke	stavbě,	tepelnými	simulacemi	

a	podobně.

»	 K	dispozici	jsou	vzorky,	katalogy,	technické	specifikace	

a	digitální	výkresy.

SapaLogic	 je	 uživatelsky	 jednoduchý	 výpočetní	

program	pro	rychlý,	efektivní	a	komplexní	výpočet	oken,	

dveří,	 konstrukcí,	 fasád	 a	 zimních	 zahrad.	 SapaLogic	

je	velmi	komplexní	a	přitom	modulární	program:	různé	

verze	lze	přizpůsobit	potřebám	Vaší	společnosti.

SapaThermic	 je	 komplexní	 software	 pro	 tepelnou	

simulaci	dveří,	oken,	posuvných	systémů	a	fasád.	Může	

být	buď	propojen	s	programem	SapaLogic	nebo	může	

fungovat	samostatně.
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 Aplikace 

	 Okna	 Dveře

	 :	otevírání	dovnitř	 :	otevírání	ven

 Rozmĕry 

	 Min.	pohledová	šířka	pevný	rám	 50	mm

	 Min.	pohledová	šířka	okna	s	okenním	křídlem	otevírajícím	se	dovnitř	 89	mm

	 Min.	pohledová	šířka	okna	s	okenním	křídlem	otevírajícím	se	ven	 99	mm

	 Min.	pohledová	šířka	dveří	otevírajících	se	dovnitř	 129	mm

	 Min.	pohledová	šířka	dveří	otevírajících	se	ven	 129	mm

	 Min.	pohledová	šířka	okenního	příčníku	 72	mm

	 Hloubka	profilu	rámu	/	Stavební	hloubka	 75	mm

	 Hloubka	profilu	okenního	křídla	 85	mm

	 Max.	rozměry	okna	(šířka	x	výška)	 1200	x	2400	mm

	 Max.	rozměry	dveří	(šířka	x	výška)	 1300	x	2400	mm

 Zasklení 

	 Výška	drážky	 22	mm

	 Tloušťka	výplně	pevný	rám	 6	–	60,5	mm

	 Tloušťka	výplně	okenní	křídlo	 6	–	70	mm

	 Způsob	zasklení	 suché	zasklení	těsněními	z	EPDM	nebo	pomocí	silikonového	tmelu

 Vlastnosti 

	 Přerušení	tepelného	mostu	 	 	 40	mm	duté	polyamidové	pásky	PA	6.6	GF25

	 Tepelná	izolace	 I:	 Uf	=	1,7	-	2,35	W/m²K	 	 EN	ISO	10077-2

	 	 SI:	 Uf	=	1,05	-	2,11	W/m²K	 	 EN	ISO	10077-2

	 	 SHI:	 Uf	=	0,98	-	1,97	W/m²K	 	 EN	ISO	10077-2

	 Neprůvzdušnost	 4	 600	Pa	 EN	12207

	 Vodotěsnost	 E1200	 1200	Pa	 EN	12208

	 Odolnost	proti	větru,	bezpečnostní	zkouška	 C5	 2000	Pa,	bezpečnost	3000	Pa	 EN	12210

	 Akustická	izolace	 Rw	=	50	(-2;-4)	dB	(88.2/15/66.2)	 EN	ISO	717/1

	 Odolnost	proti	násilnému	vniknutí	 	 třída	2	 ENV	1627	–	1630

Tyto údaje jsou pouze orientační. Pro více informací se prosím obraťte na pracovníky společnosti Sapa Building System.
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 Technické výkresy      
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Sapa	Building	System	s.r.o.

Veleslavínská	150/44

162	00	Praha	6

Česká	republika

Tel.	+420	236	161	962

www.sapabuildingsystem.cz

www.sapabuildingsystem.com

Sapa Building System	is	one	of	the	largest	suppliers	of	aluminium	building	systems	in	Europe	and	is	
part	of	the	Swedish	group	Sapa.	The	core	business	is	the	development	and	distribution	of	aluminium	
profile	systems.	Sapa	Building	System	aims	for	well-developed	systems	and	project	solutions	offering	a	
tangible	added	value	to	fabricators,	architects,	investors	and	home-owners.


