
 
 
 
 

  Cena jednoznačně pro plast, díky jednoduché a rychlé výrobě bez povrchové úpravy 
 
 

  Tepelná roztažnost u plastu několikanásobně větší než  
     u dřeva, má vliv na netěsnosti a seřízení  hlavně  
     rozměrnějších prvků 
 
 

  Kondenzace vody u plastových oken na kovové  výstuži  
     dochází ke kondenzaci vody a rezivění, možný důsledek 
     je zborcení konstrukce, tedy nemožnost seřízení okna 
 
 

  Degradace u plastu je vlivem ÚV záření povrch křehne, 
     je nenávratně poškozen 
 
 

  Pojímání vlhkosti plast oproti dřevu neabsorbuje vlhkost, 
     nastává kondenzace vody, vznik plísní 
 
 

  Estetičnost jednoznačně pro dřevo 
 
 

  Ekologičnost pro dřevo, na rozdíl od plastu obnovitelný zdroj 
 
 

  Životnost povrch dřeva je možno ošetřováním udržet po  
     mnoho desítek let  
 

  

DŘEVĚNÉ NEBO PLASTOVÉ OKNO? 
Jednoduchá otázka - složitější odpověď 

 
 
 

 Rekapitulace 
 

  Plastové okno je výhodné v případě, že bude sloužit do 15 let, např. v nájemních objektech 
     a počítá se s opakovanou investicí a následným poškozením zateplení a omítek objektu 
 
 

  Při montáži oken do stavby je nutností použít těsnící systém, nejlépe illmod Trio+ 
 
 

  Veškerá plastová, dřevěná a hliníková okna je nutno pravidelně ošetřovat a seřizovat 

 
 
 

 Doporučení 

 
 

  Zajděte ke známým s okny nad 10 let a vyzkoušejte 
     funkčnost hlavně balkónových dveří a větších křídel 
 
 

 Kdy nedojde k degradaci povrchu okna? Pokud je rám    
 (hůře se ošetřuje) „schovaný“ za fasádou domu.   
 
  Možnou volbou  pro  dlouhodobé řešení s životností  
     na mnoho  desítek  let  je  okno  DOMINO Al-R 
     s  unikátní  konstrukcí ,  která   eliminuje   působení 
     povětrnostních vlivů a má vynikající tepelně izolační 
     a technické vlastnosti, při zachování dřeva z exteriéru 
 
 

  V interiéru ve spojení s olejovou povrchovou úpravou  
     je zachována přírodní krása  dřevěného povrchu 

 
    Další otázky a řešení na míru pro Váš dům jsem 
    připraven s Vámi konzultovat a řešit 
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