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                 KLIMA KONFORM SYSTÉM: SYSTÉM MNOHA MOŽNOSTÍ-VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK 
 

       

 greenteQ Klima 

 Konform System 
       

 Zpřísnění EnEV (nařízení o úspoře energie)  

 v  posledním roce je v souvislosti s optimalizací 

 energetické efektivnosti staveb nutné. 

 Není pochyb,že toto zpřísnění staví projektanty, 

 architekty i řemeslníky před velké výzvy a nesmí 

 být smeteno ze stolu. Tato situace byla   

           konzultována s odborníky na montáž a bylo  

           připraveno odpovídající inovativní řešení  

           problémů,které nabízí optimalizované detaily  

           montáže,které odpovídá nejen směrnicím EnEV,     

           ale  bylo již i mnohokrát ověřeno v praxi. 

            V oblasti předsazené montáže jsou vám jako  

            montážním odborníkům k dispozici tři zajímavé 

            možnosti (standardní montáž,MZV-montáž  

            („Montováno Z Vnější strany“) , rámová montáž),které 

            jsou dostatečně univerzální,nabízí také individuální 

            řešení a montáž samotná je jednoduché a rychlá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

        greenteQ Klima Konform Systém se skládá 

        pouze ze 4 komponent, je univerzálně  

        použitelný a má atest ze zkušebního institutu 

        ift Rosenheim.   

 

 

 



                  

greenteQ KLIMA KONFORM SYSTÉM                                                                                            

varianta utěsnění A 

boční pohled 

          

 

 

 Pomocí systému greenteQ Klima Konform je 

 možné okenní jednotky integrovat přímo do 

 těsnící roviny.Tím je možné napojení na stěnu 

 bez tepelných mostů. 

 Parametry systému   

 greenteQ Klima Konform             

 - snadná montáž                                                 

 - snadné zpracování profilů                                

 - malý počet dílů systému                                   

 - různé varianty utěsnění (A,B,C,D)                  

 - montáž dle vaší volby nebo požadavků 

    projektanta (standard,MZV,rámová)              

  - lehké materiály                                                   

  - možná příprava předem jako rám                   

  - rychlá montáž okna                                        

  - možná pozdější výměna okna bez    

     začišťovacích prací (u rámové montáže) 

 

 

 

 

spodní řez 

Příprava rámu při              

MZV-montáži                

(montáž z venkovní strany)

   

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

Proč by měl být používán   

 greenteQ Klima Konform systém? 
 U moderních WDVS fasád bylo dosud okno                                                                               

 slabým místem v průběhu izotherm a také v oblasti 

 tepelných mostů. greenteQ Klima Konform systém 

 použijte právě zde. Použitím nejmodernějších 

 konstrukčních izolačních hmot a těsnících materiálů 

 vytváří greenteQ Klima Konform systém optimalizaci 

 těchto slabých míst na okenním rámu (U-hodnota, 

 koeficient prostupu tepla,atd.).Tím je zamezeno, díky 

 nejvyšší možné izolaci, potenciálním tepelným mostům a je 

 umožněno variabilní umístění okna posunutím ven nebo 

 dovnitř  v ostění.        

        

 Toto řešení přispívá k úspoře prostředků za vytápění a 

 k ochraně životního prostředí.    

        

 Dle požadavků na fasádu nabízí greenteQ Klima Konform 

 systém tři optimální řešení: 

 Klima Konform standardní montáž 

 Klima Konform MZV-montáž („montáž z venkovní strany)                           běžná montáž okna 

 Klima Konform rámová montáž (BS) 

 Utěsnění a izolace spáry je možné udělat dle obvyklých 

 postupů nebo požadavků. 

 Zkušební zprávy z ift Rosenheim prokazují vysokou 

 bezpečnost systému ve všech uvedených variantách.  

 greenteQ Klima Konform systém se skládá pouze ze 4 

 komponent, vyznačuje se snadným zpracováním,snadnou 

 montáží a dlouhou trvanlivostí.   

 Dodatečná výměna okna je možná v závislosti na zvolené 

 variantě řešení, s nutností minimálních nebo žádných 

 zednických začišťovacích prací na fasádě.  

 greenteQ Klima Konform systém – rámovou montáž (BS) 

 je možné provést až na konci stavebních prací a je tak 

 umožněna 100% výměna okna i po dlouhé době bez nutnosti 

 začišťovacích prací. 

             

        greenteQ Klima Konform 

        systém-montáž okna   

        v těsnící rovině  



                  

Rozměřte a zařízněte profily Klima           Naneste greenteQ MS-Polymer-lepidlo             Dolní greenteQ  Klima Konform  profil          

Klima Konform profil            barva bílá                Přilepte greenteQ Klima Konform profil           

Požadovaný rozměr označte na profilu                   Naneste dvě stejné „housenky“              na stěnu a upevněte pomocí                

a uřízněte na požadovanou délku.                greenteQ-MS-Polymer lepidla-barva bílá             rámových kotevních „turbošroubů“ FK 

MONTÁŽNÍ   KROKY greenteQ KLIMA KONFORM SYSTÉMU                                    

(Všeobecné pokyny, pro detailní informace použijte montážní návod) 

 

Boční greenteQ                      Horní greenteQ    Okno s greenteQ  Klima Konform  profily        

Klima Konform profil            Klima Konform systémem                          perfektně  integrované do WDVS  fasády 

vyrovnejte a upevněte pomoc í rám.kotevního          greenteQ Klima Konform  profil                  –greenteQ Klima Konform systém                

„turbošroubu“ FK             nasaďte nahoru na boční profily a upevněte      

              pomocí rám.kotevního „turbošroubu“ FK   

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 KLIMA KONFORM SYSTÉM: JEDEN SYSTÉM,MNOHO MOŽNOSTÍ – PERFEKTNÍ VÝSLEDEK 
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