
Okno do budúcnosti
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 Manfred J. Seitz  - zakladá v roku 1982 
 so sídlom v meste Karlsruhe 

Rodinná firma , rozšírené riadenie

Corporate 2

Stefen Walter, Dirk Seitz, Eric Bobay, Patrick Seitz

Firma

Manfred J. Seitz

 synovia Dirk a Patrick Seitz 
preberajú riadenie už v roku 2008

 Riadenie sa rozrastá v 2016 o
Stefen Walter a 2017 o Eric Bobay.



Premyslené technológie

Kde sú tie najväčšie tepelné 
straty v konštrukcii?

Corporate 3

Vysoké tepelné straty

Nízke tepelné straty

Podstatné straty spôsobuje oceľová 
výstuž!i

Uw max. 0,6 W/m²K 
- po roku 2018 (od 1.1.2019) 

jediné povolené okno pre štátne
budovy

- po roku 2020 jediné možné okno
pre VŠETKY BUDOVY NA 
SLOVENSKU! /súčasná verzia
normy Tepelná ochrana
budov./

- Stavať sa budú budovy s 
takmer nulovou spotrebou 
energie



 Dokáže spojiť extrémne pevne krídlo a sklo 
v jeden celok - bezpečnosť

 Zabráni sadaniu krídla 
 Veľká stabilita celého elementu 
 Lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
 Systémovo vyriešená automatizácia

ukážkové: bonding inside

Premyslené technológie | bonding inside

Corporate 4



Premyslené technológie | powerdur

Corporate 5

Vhodné a odkúšané pre 
RC2 bez dodatočných 
opatrení

Vystuženie profilov vysokovýkonným 
PVC materiálom so sklenenými 
vláknami od spoločnosti BASF -
„Ultradur High Speed“

Profily s powerdur inside sú 
schopné dosiahnuť 
rovnakých maximálnych 
veľkostí ako profily 
vystužené oceľovou 
výstužou 

DEKOR

HIGH-TECH-vystuženie

bezpečnosť

Veľkosť elementov

Vystuženie profilov POWERDUR 
inside je odskúšané aj pre farebné 
profily bez dodatočných opatrení

Revolučný: powerdur®

powerdur® umožnil prvý a jediný kompletný pasívny systém 
certifikovaný podľa Dr. Feist (energeto 8000 foam inside)

100% recyklovateľné



 Bolesti chrbta !

 Starajme sa o svojich 
zamestnancov.

dobré Argumenty | energeto®

Corporate 6

Poznáte najrozšírenejšiu chorobu 
medzi ľudmi ??

energeto® 5000 
2,0m² 
3-sklo

Uw 0,87
ca. 78 kg

IDEAL 5000®

2,0m²
3-sklo

Uw 0,95
ca. 90 kg

- 12 kg 

Transport – váha, CO² |  Stavebné poruchy



Premyslené technológie | foam inside

Corporate 7

výhody foam inside

Uf = 0,79 W/m²K
energeto 8000 foam inside
Passivhaus certifikát podľa Dr. Feist

Komory profilu vyplní špeciálna 2-
komponentná polyuretánová pena

foam inside sa dá plne recyklovať

Spôsob prevedenia

pena

certifikované

Životné prostredie

Vďaka objemovej rozťažnosti 
počas vypeňovacieho procesu 
budú vyplnené komory profilu po 
jeho celom obvode až do rohov



Premyslené technológie | foam inside

Corporate 8



Premyslené technológie

Corporate 9

Technológie ktoré Vám umožnujú ponúknuť jedinečné produkty

bonding inside powerdur inside foam inside



Bezpečnosť

Podľa viacerých svetových štúdií je BEZPEČNOSŤ
Jednou z najdôležitejších vlastností okna



energeto® 5000 view

Corporate 11

výsledok: nádherné opticky čisté fasády

energeto® 5000 view



Nové cesty v navrhovaní fasád

Corporate 12

ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ
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