DRZWI

O drzwiach
energooszczędnych
ECO słów i pytań kilka
Nowa linia drzwi zewnętrznych ECO Technologia to pierwsza kolekcja firmy Porta KMI
Poland zaprojektowana z myślą o budownictwie pasywnym. Jak możemy wyczytać
z opisu, ich główne atuty to przede wszystkim energooszczędność, innowacyjne
technologie i zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku, ale także nowoczesne
wzornictwo i najwyższa jakość. Co się kryje pod tymi stwierdzeniami? Zapytajmy
Sylwestra Osojcę, Kierownika ds. Rozwoju Produktu w Porta KMI Poland.
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Sylwester Osojca

Panie Sylwestrze, w opisie drzwi
zewnętrznych ECO możemy znaleźć
sformułowanie, że osiągnięcie
wymogów budownictwa pasywnego
było możliwe poprzez zastosowanie
specjalistycznych elementów
konstrukcyjnych. Może Pan powiedzieć
nieco więcej o tych elementach?

Konstruując drzwi o bardzo niskich współczynnikach przenikania ciepła nie można iść
na skróty i kompromisy. Wszystkie elementy
drzwi, takie jak: rama, wypełnienie, opłaszczowanie, uszczelnienie, wkłady szybowe czy
mocowanie szyb muszą być dokładnie przemyślane i przeanalizowane. Chcąc uzyskać Ud
na poziomie poniżej 0,8 [W/m2*K], konstruktor
musi wziąć pod uwagę tylko najlepsze materiały dostępne na rynku europejskim, więc na
przykład wypełnienie drzwi wykonane jest
z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,030 [W/m*K]. Drewno użyte do budowy
skrzydła posiada λ na poziomie 0,12 [W/m*K].
Wkłady szybowe budowane są z materiałów,
w których zastosowane rozpórki do wkładów
mają λ 0,186 [W/m*K], a gaz użyty do wypełnień przestrzeni międzyszybowych λ 0,017
[W/m*K].

Oczywiście materiały to połowa sukcesu.
Bardzo ważny jest także pomysł na konstrukcję drzwi. Jako przykład możemy podać jedno
z rozwiązań zastosowanych w drzwiach Eco,
opracowane przez Dział Rozwoju Grupy Porta, a mianowicie Porta ThermControl. Pod tą
nazwą kryje się zupełnie nowy sposób opracowania progu do drzwi. Standardowo na rynku
dostępne są progi drewniane, które mają dobry
współczynnik przenikania ciepła, ale są podatne
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na uszkodzenia, lub progi aluminiowo-kompozytowe, które są szeroko stosowane w drzwiach
zewnętrznych. Ich podstawowe wady to słaby
współczynnik przenikania ciepła czy też fakt,
że wkładki kompozytowe użyte do budowy progu nie są biodegradowalne. Nasze rozwiązanie
gwarantuje wysoką szczelność termiczną potwierdzoną badaniami w akredytowanym Laboratorium Techniki Budowlanej. Rdzeń progu
zbudowany jest z twardego drewna i obłożony
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Wszystkie modele z najnowszej kolekcji zostały wyposażone w ciepłe progi Porta ThermControl.
Zastrzeżona konstrukcja progu maksymalnie redukuje straty ciepła i zabezpiecza przed wyraszaniem pary wodnej.
specjalnie ukształtowaną stalą nierdzewną.
Specjalne ukształtowanie blachy polega na tym,
że punkt przemarzania nigdy nie przekroczy
pierwszej linii uszczelnienia. Przetłoczenie wykonane na niższym stopniu progu powoduje,
że nawet przy silnych wiatrach i jednoczesnych
opadach deszczu poza krawędź przetłoczenia
nie wydostanie się żadna kropla wilgoci. Dodatkowo stal nierdzewna użyta w budowie progu
powoduje, że ten element drzwi jest praktycznie
niezniszczalny.
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Głównym zarzutem w kierunku
energooszczędnych drzwi czy okien
jest to, że ich wysokie parametry
izolacyjności osiąga się poprzez
przesadne ich podrażanie,
niewspółmierne do osiąganych później
zysków. Czy w Porta udało się osiągnąć
kompromis między jakością a ceną?

Jak przekonują Państwo klientów, że
warto doinwestować w drzwi o lepszej
izolacyjności?
Drzwi pasywne wymagają zastosowania
drogich materiałów, dlatego cena takich
drzwi nie może być porównywana z pozostałymi konstrukcjami obecnymi na rynku. Dodatkowo produkty tej klasy są konstruowane
w sposób szczególny, np. w takich konstrukcjach nie ma mostków termicznych.
Nasi klienci otrzymują produkt najwyższej
jakości, w cenie niższej od produktów oferowanych przez firmy konkurencyjne. Klient decydując się na drzwi Eco wie, że ta inwestycja
mu się zwróci. Szczegółowe dane na temat
energooszczędności naszych drzwi dostępne
są w Katalogu Porta Drzwi „Drzwi zewnętrzne
Eco Technologia”.
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Sugerują Państwo, aby drzwi
ECO montowane były w systemie
PortaSaveEnergy. Czy system ten
różni się od „standardowego” montażu
trójwarstwowego?

Ciepły montaż w systemie Porta SaveEnergy
jest podstawowym elementem uzyskania doskonałych parametrów izolacyjności drzwi.
Proponowany przez nas system montażu
drzwi zewnętrznych ECO różni się od systemów proponowanych na rynku przez konkurencyjne firmy m.in. tym, że montaż można
wykonać za pomocą materiałów ogólnodostępnych w sklepach budowlanych, nie trzeba kupować specjalnych rozwiązań od producentów drzwi, które są drogie w zakupie
– mam tu na myśli przede wszystkim system
uszczelnienia progu.
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Specjalny system uszczelkowania – potrójny (Eco Polar Passive) lub podwójny (Eco Polar, Eco Nord) – gwarantuje odporność
na warunki atmosferyczne: zabezpiecza przed działaniem wiatru, opadów atmosferycznych i zmian temperatury.
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Drzwi ECO posiadają także
zabezpieczenia antywłamaniowe. Może
Pan o nich opowiedzieć coś więcej? Są
na wyposażeniu standardowym?

Oprócz doskonałych parametrów izolacyjności termicznej, drzwi Eco doskonale obronią się przed próbą włamania. Są one standardowo wyposażone w przeszklenia klasy
P4, które uniemożliwiają zbicie jej ręcznymi
narzędziami. Dodatkowo każde skrzydło posiada dwa zamki wielopunktowe, antywłamaniowe klasy 4 ENV, standardowo zamki
tej klasy wykorzystywane są w drzwiach
antywłamaniowych klasy C. W drzwiach Eco
zrezygnowaliśmy ze standardowej listwy
przeciwwłamaniowej montowanej po stronie
zawiasów i zastąpiliśmy ją tzw. wręgiem francuskim. Rozwiązanie to jest bardziej estetyczne, eliminuje mostki termiczne oraz w sposób
naturalny eliminuje możliwość wyważenia
drzwi. Szczegóły tego rozwiązania można
zobaczyć w katalogu Porta Drzwi „Drzwi Zewnętrzne Eco Technologia”.

Na nową kolekcję składają się drzwi Eco Polar Passive, Eco Polar i Eco Nord. Każdy z trzech
modeli posiada parametry techniczne, dzięki

którym możliwe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w mieszkaniu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii.
Kolekcja Porta Drzwi Zewnętrzne Eco Technologia to drzwi wyjątkowe, zaprojektowane tak, aby – poza spełnieniem wszystkich

parametrów utrzymania energii w domu –
również się elegancko prezentowały. Wszystkie modele wykonane są z klejonki drewna
dębowego i obłogowane okleiną naturalną.
Dostępne w kolorach dębu, bieli, antracycie,
tabacco i nero.

Parametry izolacji cieplnej znaczne podniesienie montaż w systemie PortaSaveEnergy,
gdyż doskonale eliminuje mostki termiczne i zapewnia właściwą wentylację.
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