Продукти & решения за направата & монтажа
на енергоспестяващи стъклопакети,
прозорци и фасади

Tapes

Продукти за производство на стъклопакети
->

Цветни „ Топъл край“ композитни дистанционери

-> Истинско 3А Молекулярно сито (адсорбент), без вредни съставки в него
-> „Първична бариера“ бутил каучук и истинска бутил лента
-> Силиконови „Вторична бариера“ уплътнители за стъклопакети на
структурни фасади, лепила за клапи и атмосфероустойчиви уплътнители за
фуги
-> Полиуретанови „Вторична бариера“ уплътнители за обикновени
стъклопакети
-> Декоративни профили в стъклопакета, клапи за изравняване на налягането
-> Коркови подложки

За постигането на комфорт, дълготрайност и реална енергийна
ефективност при избора на прозорeц, e добре да обърнете
подобаващо внимание на 5 основни детайла в него:

1. Рамката
2. Стъклопакета
3. Дистанционера
4. Адсорбента в дистанционера
5. Уплътняване на фугата
между прозореца и зида

(стр.22-24)

(стр.27-44)

Относно избора

на Профила -> колкото е по-широк и с по-нисък коефициент на топлопроводимост( Uf)

–> толкоз по- добре!
Прекрасно би било да се спрете на 6-камерен ПВЦ профил с Uf=1,00 W/m2.K, но ако търсите по-икономично решение –
изберете такъв 5-камерен ПВЦ профил (с Uf=1,30 W/m2.K), колкото може да е по-широк (74-76 мм), така че свободно да
побере 36 - 40 мм дебел стъклопакет!
Относно избора

на Стъклопакета -> Задължително да е двукамерен (троен), като задължително е

двете крайни стъкла да имат топлоизолационни покрития ( 4 сезона / „К“-стъкло) и аргон в двете камери!
Широчината на дистанционера е хубаво да минимум 12 мм, тоест стъклопакета ще бъде 36 мм дебел и ако е с аргон
вътре, то неговия коефициент на топлопроводимост(Ug) ще е 0,70 W/m2.K
Оптималната ширина на дистанционера е 16 -18 мм, като в този случай ще се получи Ug= 0,50 W/m2.K
Напълно е безсмислено да поръчвате 32 мм еднокамерен(двоен) стъклопакет с много широк дистанционер ( 24 мм),
тъй като тази голяма дистанция между двете стъкла предполага по-лоша топлоизолация! В този случай неговия
коефициент ще бъде Ug= 1,1 W/m2.K
Замяната му с двукамерен (троен) 32 мм с две топлоизолационни стъкла и аргон между тях, то ще се получи коефициент
Ug= 0,80 W/m2.K
И накрая – няма смисъл да избирате двукамерен (троен) стъклопакет със само едно топлоизолационно стъкло… добрата
топлоизолация ще се получи само при поставяне в двата края на две топлоизолационни стъкла и аргон в двете камери!

Допускате ли, че загубата на топлина през прозореца е най-голяма
около рамката му и че коефициентът на топлопреминаване Uw може
да бъде повлиян и оптимизиран само с подмяна на дистанционера?

Как се разпределя преноса на топлина през прозореца?
• Топлоизолацията на един
прозорец се измерва с
коефициента на
топлопреминаване на целия
прозорец (Uw)
• Колкото по-ниска е стойността
на този коефициент, толкова е
по-добра топлоизолацията.

Основни понятия, свързани с топлопреминаването през прозореца:
• (Uw) -> се определя по формула, включваща характеристиките на
трите най-важни компонента на прозореца:
• (Uf) - > Коефициент на топлопреминаване на профила(рамката)
(W/m2.K) - PVC/Алуминиевия профил
• (Ug) -> Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета
(W/m2.K) - Стъклопакета
• (Psi- стойност) -> Коефициент на линейно топлопреминаване по
контактната повърхност между прозоречната рамка,
стъклата и дистационерната рамка ( W/m.K)
Дистанционера

Оптимизация на Uw-стойността

Разходи, за да се подобри Uw само с 0,1 W/m2K

Swisspacer – от какво е направен?

Най-добрата естетика

• Матова повърхност, без отблясъци,
няма „пластмасов вид”
• Минимална перфорация и дискретно маркиране
чрез лазер
• 17 цвята, чрез които може да се избере перфектното
съчетание с цвета на рамката
• Перфектни прави ъгли по краищата
• Успоредност на дистанционерните рамки в троен
стъклопакет

Комфортът от „Топъл край“ дистанционер Swisspacer:
повишаване повърхностната температурата на стъклопакета откъм стаята – намаляване
на конденза, както и намаляване на вътрешното движение на въздуха в стаята
Външна температура: -10°C , Вътрешна темп.: 20°C , Отн.влажност: 50%

Алуминиев профил, троен стъклопакет със
Swisspacer U, тогава повърхностната
температура на стъклопакета откъм стаята ще
бъде 12,9 °C

Алуминиев профил, троен стъклопакет с
Алуминиев дистанционер, тогава
повърхностната температура на стъклопакета
откъм стаята ще бъде 8,1 °C

Конденз!
Мухъл!

със SWS
13

без SWS

Swisspacer – Пасивни къщи
• Повече от 60 % от всички сертифицирани прозорци за
„ Пасивни къщи“ в Европа са направени със Swisspacer
• Около 90 % от всички сертифицирани „Пасивни къщи“
стъклопакети за структурни фасади, са направени със
Swisspacer
• Най-добрата Psi-стойност постигната със Swisspacer->
0,020 W/mK

CALUWIN – калкулатор за енергийна ефективност на
прозорците
Безплатен софтуер,лесен за работа, даващ
възможност да се проиграват различни
конфигурации на профили, стъклопакети и
дистанционери – как влияят на крайния

Uw

коефициент
и да се изчислява кога
започва кондензация по прозореца през
зимата, както и енергийната ефективност на
различните конфигурации прозорци.

CALUWIN
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– КАЛКУЛАТОР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЗОРЦИТЕ

Относно оскъпяването
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Система ПВЦ профил

Пет камерна

Пет камерна

Пет камерна

Шест камерна

Uf= ? W/m2.K

Uf= 1.30 W/m2.K

Uf= 1.30 W/m2.K

Uf= 1.30 W/m2.K

Uf= 1.00 W/m2.K

Цена на трикрилен прозорец 2100 Х 1400 мм само ПВЦ рамката и обкова

321 лв

321 лв

317 лв

399 лв

и монтажа
24 мм стъклопакет 4-16-4 мм: Бяло -бяло с Ал.дистанционер

78 лв

2.8 м2 х 27.60 лв/м2
Ug= 2.70 W/m2.K без Аргон

К

24 мм стъклопакет 4-16-4 мм :Бяло - " K "стъкло с Алуминиев дистанционер

А

2.8 м2 х 34.00 лв/м2

Т

Ug= 1.10 W/m2.K с Аргон

А

40 мм стъклопакет 4-14-4 -14-4мм: 4С -бяло-К-стъкло с Swisspacer Ultimate

С

2.8 м2 х 64.00 лв/м2

Т

Ug= 0.60 W/m2.K с Аргон

Р

Стандарт

25.2 м Swisspacer Х 3 лв= 76 лв

О

в България

44 мм стъклопакет 4-16-4 -16-4мм : 4С -бяло-К-стъкло с Swisspacer Ultimate

Ф

по

2.8 м2 х 69.00 лв/м2

А

проектите за

!!!!!

Енергийна

Ug= 0.50 W/m2.K с Аргон
25.2 м Swisspacer Х 3 лв= 76 лв

цена за м2 дограма ( 2.94 м2)

Поява на конденз в стаята по стъклопакета:
Температура до прозореца в стаята при минус 5 градуса отвън ( оС)

179 лв
76 лв
194 лв

Ефективност

76 лв

399 лв

416 лв

576 лв

669 лв

136 лв/м2

142 лв/м2

196 лв/м2

228 лв/м2

Uw= 2.381 W/m2.K
Икономическа ефективност

95 лв

Uw= 1.435 W/m2.K

Uw= 0.939 W/m2.K Uw= 0.78 W/m2.K

Катастрофа !

Под задоволителна!

Много добра!

Отлична !

нула оС

минус 1 оС

минус 22 оС

минус 23 оС

7.5

7.8

13.3
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Ако вземем за пример един 8 етажен жилищен блок, от 6 входа по 3 апартамента на етаж= 144
апартамента и да приемем всеки един от тях има по 3 от гореописаните прозорци = 432
прозорци, всеки с площ 2.94 м2.
Ако направим сравнение между масовия в момента първи вариант:
-

Петкамерна дограма с Uf= 1.30 W/m2.K

-

Еднокамерен стъклопакет 24 мм-> 4-16-4 мм Бяло - „К-стъкло“ с аргон с Ug=1.10 W/m2.K
Алуминиев дистанционер 16 мм

-

То крайния коефициент ще стане Uw=

1.435 W/m2.K, което ще задоволи експертите на

МРРБ!
Втори вариант се спираме на :
-

-

Петкамерна дограма с Uf= 1.30 W/m2.K
Двукамерен стъклопакет 40мм-> 4-14-4 -14-4мм: 4С -бяло-К-стъкло с аргон с Ug=0.60 W/m2.K
Swisspacer Ultimate дистанционер 2 x 14 мм

То крайния коефициент ще стане Uw= 0.939 W/m2.K, което ще задоволи много повече
живущите в жилищния блок!

Спестяване на енергия през студените месеци ( калкулация за 180 дни)
Сравнение

Първи вариант-> 24 мм стъклопакет 4-16-4 мм: Бяло – К-стъкло с Алуминиев дистанционер + Аргон
Uw: 1.4 W/m²K
Uf: 1.3 W/m²K (PVC)
Ug: 1.1 W/m²K (4/4)
Ψg: 0.076 W/mK (Aluminium)

Втори вариант-> 40 мм стъклопакет 4-14-4 -14-4мм: 4С -бяло-К-стъкло с Swisspacer Ultimate + Аргон
Uw: 0.94 W/m²K
Uf: 1.3 W/m²K (PVC)
Ug: 0.6 W/m²K (4/4/4)
Ψg: 0.030 W/mK (Swisspacer Ultimate)
Брой прозорци-> 432 броя Х 2.94 м2 =
Икономическа ефективност за 5 години

1270.08 м2

Икономия

Намаление на СО2

27 741 EUR

88174.0 кг
244 928
32 657

Разлика между двете конфигурации прозорци
Спестяване на мазут(цена на 1л=1.57лв/л) за отопление

kWh
Литра

Изглед от моята кухня - първото студено утро
някъде през Октомври 2011

Вляво – скоро сменен нов стъклопакет 24 мм с
4Сезона стъкло – бяло с аргон и SwisspacerV отвътре

Отдясно – стар „Стандартен“ стъклопакет 24мм бяло – бяло, без аргон
с Алуминиев дистанционер отвътре

И сега …. 6 камерна дограма ПВЦ с 44 мм двукамерен стъклопакет
4 мм Energy N- 16 мм Светло кафяв Ultimate- 4 мм – 4 мм бяло- 16 мм Светло кафяв Ultimate- 4 мм Ниска Емисия, с газ аргон

1 Януари 2017 – 8 часа сутринта въпреки, че навън бе под минус 9
градуса Ц, температура в стаята до прозореца бе около 20 градуса Ц и
без конденз по стъклопакета!

-> Истинско 3А Молекулярно сито (адсорбент), без вредни съставки в него

За да се гарантира качеството на стъклопакета и неговата дълготрайност са важни три показателя

- Качеството на Адсорбента
- Качеството на уплътнителите – първичен и вторичен и правилното им полагане!!!
- Контрола на производствения процес
Синтетичните зеолити и по специално 3А молекулярните сита за производство на стъклопакети, трябва
да са физични адсорбенти( десиканти )! – тоест водата адсорбирана в тях стои там и не прави химична
реакция с компонентите на адсорбента ( десиканта )!
Десиканти съдържащи СаО или СаСl2- при тях вече протича химична реакция между водата с тези
пълнители, което води до промяна на структурата на продукта и оттам до негативни резултати за
компонентите в стъклопакета- тоест, когото водата се адсорбира в гранулата – протича химична реакция
между СаО и водата, при което се получава нeтрайното съединение Са(OH)2, което е силно алкално и
корозионно за алуминиевия дистанционер!
В допълнение, ако по някаква причина проникне повече влага, образуваната агресивна основа може да
реагира с бутила и да навреди на мекото покритие в стъклопакета!
Второ – това съединение е нетрайно - лесно се разпада като реагира с СО2 до получаване на СаСО3 и
отново вода -> това обяснява защо след време в стъклопакета се образува конденз….

Natergy NS-E - > Технически параметри
Параметър

Мерна единица

Стойност

г/см3

0.79 - 0.80

%

98-99

Делта Т

℃（10г MS-3A/10 мл H2O）

40-42

Наличен капацитет на водна адсорбция

%отн.влажност 10%, 25℃）

15.5 % +/- 0.2 %

мл/г

0.23 - 0.25

Обемна плътност
Еднородност на гранулите

Десорбция на газ

(250мл-MS 3A, 70℃, 4 часа)
Загуби при накаляване ( LOI )
Наличие на прах

% при 540 ℃

0.9 - 1.2

PPM за ситна фракция

0.25 -0.31

PPM за едра фракция

0.11 - 0.15

Isocoll 3770

Isocoll Butyl tape

Бутил каучук, първичен
уплътнител

- > истинска бутилова лента

Приложения
• Дълготрайно уплътняване на свръзките
Бали по 6.5 кг
• Много силно залепване
• Отлична устойчивост на стареене
• Много нисък пренос на водни пари
• Не съдържа разтворители
• Добра устойчивост при пресоване

между дистанционерите и ъглите, както и
двустрайно уплътняване на контактната
повърхност на дистанционерната рамка и
двете стъкла
• При правилно и непрекъснато уплътняване
– предотвратява миграцията на аргона от
стъклопакета навън, както и пренос на влага
отвън навътре
4 мм широка
0.6 мм дебела
25 м дълга ролката
.

Коркови подложки
–> здрави и лесно
се отделят в
последствие от
стъклопакета без да
оставят петна и да
се чупят…
15 х 15 х 2 мм
15 х 15 х 3 мм

GERMANELLA P
Златна декорация в стъклопакета
9 х 5.5 мм

ISABEL -> цветни декоративни профили
18 х 8 мм / 25 х 8 мм
Вентили за изравняване на
налягането в стъклопакета при
транспорт към места с голяма
разлика в надморската
височина от мястото на
производство.

Продукти & решения за монтаж & уплътняване на прозорците към зида
-> Различни

паро/ водо непромокаеми ленти, компресирани
уплътняващи ленти, системи за изнесен монтаж на прозорци извън
зида.
-> Котвите Justa TT /BA – заменящи традиционните дървени трупчета за подпиране и

реглаж на прозорците.
-> Regel Air – вентилационни клапи за микровентилация на ПВЦ и дървена дограма
-> Котви и системи за

силно изнесен извън зида монтаж на прозорците

-> Gerband 602/612 -> бутил – текстилни/ алуминиеви ленти за хидроизолация на
прозорци и капачкови фасади
-> Silpruf

NB/Multisil – атмосферо устойчиви силиконови уплътнители, за уплътняване на

фуги на структурни фасади, покривни конструкции, както и фугите между дограмите и зида.
-> NK227 –> Хибридно (МС Полимер)лепило за залепване на ЕПДМ и паро/водо изолационните ленти
към зида.
-> Lepistak -> Универсален атмосфероустойчив уплътнител за каменни облицовки, както и фугите около
дограмата
-> Mirrorbond / Merbenit PC200 -> Високоякостни хибридни(МС Полимер)
лепила, бързо набиращи първоначална якост на залепване.

Foam technology

Expert system solution
for window connections
При стандартно
уплътняване с ПУ
пяна, при влажен
климат (80 %
влажност на
въздуха)в течение на
5 дни и половина,без
проветрение -появата
на мухъл в
помещението около
прозорците
гарантирана!

copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
Expert system solution for window connections• 08.10.2017 • ICA T&T • Andreas Lange
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Foam technology

Expert system solution
for window connections
Различните конструкционни материали
имат различна устойчивост срещу
преноса на водни пари.Това зависи
също така и от тяхната дебелина
Устойчивостта срещу дифузията на
водни пари, е така наречената

Sd -стойност
Sd= µ * S

µ = емперична специфика на всеки материал – взима се
от таблици
S = стойност, измервана в метри

Sd=15*0,04
1*0,80
10*0,365
70*0,365

= 0,6 Sd m
µ=15 1
= 0,8 Sd m
= 3,7 Sd m (варовик, керамични тухли)
= 25,5 Sd m (бетон)

copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
Expert system solution for window connections• 08.10.2017 • ICA T&T • Andreas Lange
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оросяване

Foam technology

Expert system solution
for window connections

+ 20 0C 50 %

В така наречената
„зона на червената
линия“
Започва
образуването на
конденз.

-5 0C 80 %

copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
Expert system solution for window connections• 08.10.2017 • ICA T&T • Andreas Lange
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Foam technology

Expert system solution
for window connections
Да се затвори дадена фуга, е нужен материал със
задоволителна sd- стойност, която да е в състояние да
спре преноса на водни пари!
При стандартна фуга от ПУ пяна, част от
кондензираната вода , ще просмуче както във
фугата,също така в обема на стената наоколо.
Доказано е че навлизането на вода само с 5% в ПУ
пяна, намалява топлоизолацията и с 50 %!
Масово използваната ПУ –пяна, не може да уплътни
достатъчно.
Нейната sd-стойност е по- малка от 0.5 м, което
означава, че през ПУ пяна свободно ще преминават
водните пари!
Така, че цялата таз област има риск от последващ
copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
мухъл.
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Само чрез използването на
пароизолационна лента, фугата
ще се защити от преноса на
водни пари, както и ще бъде
предотвратено пропускането на
кондензирала вода навътре !
В допълнение дълготрайността
на положеното уплътнение
зависи от отличното залепване
на лентата към зида и
профила!
copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
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Първи, най-масов вариант:
Откъм стаята -> Iso Connect FD Inside Finish Complete Duo 70/100/140 мм ( Синя лента)
Отвън -> Iso Connect FD Outside Finish Complete Duo 70/100/140 мм ( Бяла лента)
По средата - > Силико ПУ – слабораздувна полиуретанова пяна
Отдолу -> Justa TT / BA – вместо дървени трупчета
…. Нещо от историята – ленти с един лепилен слой

Алтернатива на първия, най-масов вариант

ISO-CONNECT VARIO SD Finish Complete
Duo - > Варио лента с променяща се Sd-стойност – в зависимост от
коя страна на прозореца ще се сложи. Изцяло лепилен слой от едната
страна, както 20 мм лепилен слой от другата.
Предимство - с една лента се работи както отвън така и отвътре
уплътняване!

3 месеца устойчивост на слънце!

ISO-CONNECT VARIO XD Finish Complete
Duo - > Варио лента с променяща се Sd-стойност – в зависимост от
коя страна на прозореца ще се сложи. Изцяло лепилен слой от едната
страна, както 20 мм лепилен слой от другата.
Предимство - с една лента се работи както отвън така и отвътре
уплътняване!
12 месеца устойчивост на слънце!
По средата –>

Силико ПУ – слабораздувна полиуретанова пяна

Отдолу - > Justa TT/BA – подпорни котви вместо дървени трупчета

Втори вариант, когато дълго време след полагането на лентите няма да се измазва
отвън:
Откъм стаята -> Iso Connect FD Inside Finish Complete Duo 70/100/140 мм ( Синя лента)
Отвън -> Iso Bloco 600 серията (обикновено 20/9-20 мм или 25/11 -25мм)
По средата - > Силико ПУ – слабораздувна полиуретанова пяна
Отдолу -> Justa TT / BA – вместо дървени трупчета

Трети вариант, когато има „черна каса“ около прозореца ( перфектна правоъгълна
форма), тогава се използва само една лента

Iso Bloco One серията (обикновено ХХ/ 3-18мм или ХХ/5-30 мм
или
Мултифункционална лента ХХ /7-15 мм
Отдолу -> Justa BA – вместо дървени трупчета

ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM
Дебелина 0.8 мм, като поддържаме на склад със/
без един лепилен слой( по 20 мм) по три ширини:
150/250/400 мм
Има опции на различни комбинации лепилни /уплътнителни слоеве.

Начин на монтаж: С лепилото
Лепилент/Силикосил се полагат
една или две успоредни ивици,
поставя се винаги първо лентата
отгоре , след това двете странични
ленти и най –накрая хоризонталната
с няколко дренажни отвора отдолу!
Да се прави изцяло дренажен канал
свързан от четирите страни около
прозореца!

За обекти в чужбина (основно)…
Откъм стаята -> Iso Connect FD Inside Finish Complete Duo /
Iso Connect FD Inside + SilicoSeal (лепило)

Отвън-> Iso Connect EPDM Outside 250/400 mm + NK227 (лепило)
По средата-> Силико ПУ слабораздувна пяна
Отдолу-> Подпорни котви Justa TT/BA – вместо дървени трупчета

ISO-BLOCO ONE

Foam technology

Expert system solution
for window connections
Една лента за трите нива на уплътнение

Поддържани на склад размери:
64 / 3 – 18 мм
74 / 3 – 18 мм
82 / 3 – 18 мм
64 / 5 – 30 мм
74 / 5 – 30 мм

Вътрешната област - въздухо и
водни пари непропускливост
По средата Топло и звуко изолация

82 / 5 – 30 мм

Отвънка – водонепроникаема от
силен дъжд до 1.000 Pa

copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
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ISO-BLOCO MULTI-FUNCTIONAL TAPE

Практическо решение за уплътняване на
прозорци за всеки, който иска да спести пари…

Foam technology

Expert system solution
for window connections

Голямото предимство на използването на ISO-BLOCO MULTIFUNCTIONAL TAPE – е че се спестява труд и време при монтажа
на прозорците.Всичките три нива на уплътняване се изпълняват с
един продукт!

Поддържани на склад размери:
54 / 7 - 15 мм
64 / 7 – 15 мм
74 / 7 – 15 мм
84 / 7 – 15 мм
copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
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ISO-BLOCO 600
Най-масово продавана
компресирана лента – с
множество приложения
за уплътняване

copyright ISO-Chemie GmbH • Aalen
Expert system solution for window connections• 08.10.2017 • ICA T&T • Andreas Lange

41

ISO-BLOCO 600 приложения

12/2- 6

20 /9-20 ->

10 /1- 4 ->

20 / 2 - 6 ->

за уплътняване на

За уплътняване на
фугата между новата
рамка със
съществуващата
топлоизолация.

За уплътняване на
пространството между
подпрозоречната
дъска с рамката
на дограмата.

фугата отвън

На склад поддържаме постоянно 13 размера от този модел.

или

20/2 - 6

или

30/2 - 6

За уплътняване на пространството (5-7 мм) между
стъклопакета и вътрешната част на дограмата.
Силно се увеличава топло и шумоизолацията

Здрави котви за монтаж на прозорци и врати JUSTA® BA / TT

Котви & решения за силно изнесен и нестандартен монтаж
K-405108

K-405180

K-405104-F

K-405029

K-405096

K-405076

REGEL-air® Вентилация за дограма
Многократно доказана в практиката!
Общ преглед на ПРЕДИМСТВАТА на REGEL-air® FFL
Вентилационна система, вградена в прозореца
Скрита във фалца на дограмата не се вижда при затворен прозорец
Автоматично регул. според напора на вятъра
Видими пътища на
вентилация - лесно
почистване
Бърз монтаж
Безпроблемно допълнително монтиране
Контролирана смяна на въздуха
Сигурно обезвлажняване
Избягват се щети от плесени
Звукова изолация до 42 dB
Разрешение по EnEV

За различните видове ПВЦ дограми има различни модели клапи!

Срещу влага в дома
и мухъл

REGEL-air® K
за пластмасова дограма

REGEL-air® H
за дървена дограма

REGEL-air® ÜL

REGEL-air® H/A

за пластмасова дограма

за дървено-алуминиева дограма

ISO-TOP WINFRAMER
ISO-TOP WINFRAME „TYPE 3“

 Топлоизолационни профилни системи за

изнесен монтаж на прозорците

Здрави профили от Thermapor( p=150 kg/m3),
висока якост и отлична топлоизолация
„ Г „ образна укрепваща алуминиева конзола
50 мм Х 50 мм дълга 99 мм

Merbenit PC200 –> лепило / уплътнител
V40 -> грунд

Обекти направени със SWISSPACER

София Ринг Мол
Swisspacer Alu черно
Кристиян Нейко

Нова част на църквата към Дивотинския манастир над Банкя,
Swisspacer Alu черно
Рейнбол & Кристиян Нейко
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Пасивна къща в Кладница
Swisspacer V черно
Мухарски & Гласко

Офис & жилищна сграда в Пловдив
Swisspacer V тъмно кафяво
Кристиян Нейко

Сграда на ГУСВ София
Swisspacer Alu черно
Кастел & Йовента 3

Сан Стефано Плаза – София, Swisspacer 16 mm черно

Кристиан Нейко & Тал Инженеринг

Обекти направени със Swisspacer

Комфорт Партнерс ООД - Пасивна къща Каварна - Swisspacer черен
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Бул-Ит Глас ООД Варна
Комфорт Партнерс ООД
Варна

Обекти направени със Swisspacer

ПрецизАл Енерджи ООД Русе

Офис сграда на Експо 2000 ООД в София
Swisspacer Alu черен

Топмен Русе – фабрика за костюми -> Swisspacer V светло сив

Изследователски център Хаселт – Белгия
Swisspacer Alu черен

Сграда на училище в Брюксел
Swisspacer Alu черен

Обекти направени със
SWISSPACER

Къща за изоставени бебета към фондацията „За Нашите Деца“ в София. Заедно с колегите от Сейнт Гобейн Глас,
Алукьонингщат, Алумина Елит, Кристиан Нейко, както и ние Силико & Swisspacer & Iso Chemie – направихме като дарение
100 % изцяло прозорците на къщата през пролетта на 2015. Swisspacer Ultimate 12 мм светло сив
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Хотел „ Хот Спрингс” село Баня, Разложко

Фасадата на рибен ресторант „Бяла река“ преди Калофер

Фасада и стъклопакети -> Агнесика

Стъклопакети -> Кристиян Нейко, Swisspacer Advance бяло
Фасада-> Алумина Карлово

Обекти направени от

ЕТИКОМ

със

Swisspacer Advance

Комплекс от две жилищни сгради в Бояна

къща в с. Трилистник, със Swisspacer Ultimate

къща в Горна Баня

къща в Бояна

Храм „Свети апостоли Петър и Павел“ - София
Двукамерни стъклопакети – Кристиан Нейко, дограма – Фемаг,
Swisspacer Ultimate - бял

Първият проект в България, по проекта за „ Енергийна Ефективност“
Гр. Перник, квартал Изток, бул. Юрий Гагарин

Терапласт ООД направа и монтаж на дограмата ( около 380 м2)
Стъклопакет 24 мм-> Бяло – 16 мм Swisspacer Advance (сиво) – „К“-стъкло с
аргон

Втори проект в България, по проекта за „ Енергийна Ефективност“
Гр. Бургас,

Интерпласт ООД направа стъклопакет
Полпласт ООД направа и монтаж на дограмата ( около 600 м2)
Стъклопакет 24 мм-> Бяло – 16 мм Swisspacer Advance (бяло) – „К“-стъкло с
аргон

Очна клиника „ ВИЖЪН“ София
Двукамерни стъклопакети –Гласко, Кристиан Нейко, дограма –Чех Пласт,
Swisspacer Ultimate черен

Сградата на Collider ( Уолтопия) в София

Фасада – >Тал Инжeнеринг
Стъклопакети -> Кристиан Нейко
Swisspacer Ultimate черен

Артекс за проекта „ Диамант“ със стъклопакети и дограма направени от Кристиан Нейко
и Тал инженеринг – също се довериха на Swisspacer Ultimate.

Благодаря за вниманието!
Антон Иванов
Силико ООД
1138 София
Горубляне, ул. Пионерска № 9
Тел. 02/ 879 1248
Моб.тел. +359 878 138 831
e-mail: anton@silico-bg.com
www.silico-bg.com

