SROVNÁNÍ PŘINÁŠÍ JISTOTU

Standardní tepelně izolační trojsklo
Okna se standardním tepelně izolačním
zasklením sice udržují teplo v interiéru,
absorbují však více než 25 % denního
světla.

Tepelně izolační sklo ECLAZ®
od Internormu
Okna s pokovením ECLAZ® mají právě
tak dobré izolační vlastnosti jako každé
jiné izolační trojsklo, avšak propouštějí
znatelně více denního světla do interiéru.

V POROVNÁNÍ S BĚŽNĚ DOSTUPNÝMI SKLY VÁM ECLAZ® NABÍZÍ:

ECLAZ®
PRÉMIOVÝ POVLAK SKLA
NYNÍ V KAŽDÉM OKNĚ INTERNORM
Sluneční paprsky jsou pozoruhodné. Nepřinášejí pouze světlo. Barevné spektrum a intenzita přirozeného světla naplňují místnosti fascinující a mimořádnou světelnou atmosférou. Sluneční záření má pozitivní dopad na naše zdraví, zvyšuje schopnost
koncentrace a produktivitu a navíc se v něm cítíme dobře. Umělé světlo ani lampy s denním světlem nejsou schopny takových
účinků dosáhnout.
Při projektování místností proto nabývají čím dál víc na významu také okna s odpovídajícím zasklením a cílené vedení světla do
interiéru. Štíhlé okenní rámy a velké plochy skla jsou základním požadavkem moderní architektury. Cíleně použitá okna přivádějí
do místností vhodně dávkované množství světla. Je proto např. důležité pustit do ložnic první sluneční paprsky, abychom mohli
aktivně zahájit nový den. Světlé, otevřené obytné místnosti vnášejí jas i do těch nejzazších koutů a aktivují organismus.
Citelně více denního světla díky prémiové povrchové úpravě skla ECLAZ®
Aby se do místností dostávalo více denního světla, nabízí společnost Internorm prémiovou povrchovou úpravu skla ECLAZ® již
ve standardním provedení. Sklem prochází více modrých složek světelného spektra, což zajišťuje citelně více denního světla.
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Víc světla a transparence
·		Speciální pokovení propouští do interiéru více denního světla. Místnosti tak budou světlejší a útulnější.
· Užívejte si skvělého výhledu ven. Také vnější reflexe či zrcadlový efekt jsou minimální a sklo je z vnější strany barevně neutrální.
Více zdraví a vyšší produktivita
· Pokovení ECLAZ® přispívá k rovnováze vnitřních biologických hodin člověka. Modré složky přirozeného denního
světla totiž řídí fáze bdění a spánku, srdeční frekvenci, tlak krve a náladu. Aktivizují a povzbuzují.
· Neurologové se shodují, že denní světlo má podstatný vliv na produktivitu a zvyšuje schopnost učení a koncentrace. Pokovení ECLAZ® propouští do interiéru znatelně víc přirozeného světla, a zajišťuje tak víc energie a zvyšuje
schopnost učení.
Silnější pocit štěstí a pohody
·		Denní světlo obsahuje vyvážené světelné spektrum a reguluje rovnováhu serotoninu, který ovlivňuje pocit pohody
a životní energii. Halogenové žárovky, zářivky a LED světla tyto důležité světelné frekvence nevyzařují. Díky pokovení ECLAZ® rozzáří denní světlo jak Váš dům, tak i Vaši duši.
· Díky 77% propustnosti světla (v případě trojskla) se do místností dostane citelně více denního světla, což je lepší
pro zdraví a pohodu. Rozhodující je tento rozdíl především během pochmurných podzimních a zimních měsíců.
Lepší energetická účinnost a úspora nákladů na vytápění
· Méně tepelných ztrát: Pokovení ECLAZ® výborně izoluje interiéry a snižuje tak náklady na vytápění.
· Lepší energetická návratnost: Díky 60% propustnosti trojskla se do místnosti dostane více sluneční energie. Tím
dochází ke snížení nákladů na vytápění a ke zvýšení energetické účinnosti.
Víc ve standardu
· Pokovení ECLAZ® se standardně dodává se všemi okny Internormu.
· Žádné zbytečné náklady. Dopřejte si výhody tohoto prémiového pokovení skla bez příplatku.
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