
Projekt w szacie COOL – wakacyjna promocja
w OknoPlus

Jak obniżyć temperaturę w domu w słoneczny, gorący dzień – bez żaluzji, rolet
i kosztownej klimatyzacji? Komfort termiczny zapewniają nowoczesne okna ze
szkłem selektywnym Cool-Lite lub Suncool. Przez całe wakacje w OknoPlus
można takie nabyć z wysokim rabatem.

Proponowana przez OknoPlus promocja Projekt w szacie COOL obowiązuje od 1 lipca do 30 września
2020. Obejmuje profile aluminiowe i PVC oraz „przeciwsłoneczne” pakiety szybowe firm
Glassolutions (Cool-Lite) i Pilklington (Suncool). Rozwiązania te pozwalają latem skutecznie
niwelować nieprzyjemny efekt przegrzewania się pomieszczeń z dużymi przeszkleniami – szczególnie
tymi od południowej strony budynku.

Szyba selektywna – jak to działa?
Dostępne w wakacyjnym pakiecie promocyjnym szkło Cool-Lite i Suncool w upalne dni nie nagrzewa
się tak, jak standardowe szyby. Ciepło promieni słonecznych nie jest przez nie pochłaniane, tylko – 
dzięki specjalnym powłokom z warstwą srebra – odbijane. Właściwość ta powoduje, że niechciane
nagrzanie wnętrza z takim oknem zmniejsza się w gorący dzień (w porównaniu z pomieszczeniem ze
„zwykłymi” oknami) nawet o 20%. Selektywne pakiety szybowe to inteligentne rozwiązania, które
optymalnie wykorzystują światło i energię słoneczną. Latem (dzięki wysokiej selektywności – na
poziomie 2 i więcej vs standardowe 1,37) niwelują nagrzewanie słoneczne, ograniczając konieczność
stosowania różnego rodzaju przesłon zabierających światło i zmniejszając nakłady na klimatyzację.
W chłodniejsze dni natomiast redukują straty ciepła domu, pomniejszając koszty ogrzewania wnętrz i
zwiększają przepuszczalność naturalnego światła widzialnego, co wpływa na lepsze samopoczucie
domowników. Produkty OknoPlus ze szkłem selektywnym chronią przed upałem, pozostając
jednocześnie oknami ciepłymi – ze współczynnikiem Ug na poziomie 0,5.

Projekt w szacie COOL – dla kogo?
Promocyjna oferta OknoPlus przygotowana jest z myślą o inwestorach biznesowych i indywidualnych.
Okna ze szkłem selektywnym to doskonały wybór zarówno do biur, jak i do nowoczesnych projektów
budownictwa jednorodzinnego. Powstające obecnie domy mają coraz więcej szyb – mówi Jarosław
Prywałko z OknoPlus. W trendzie są wielkoformatowe okna tarasowe, ale także całe przeszklone
ściany. Przeciętny, stawiany dziś budynek jednorodzinny ma co najmniej 30 metrów kwadratowych
szkła. Z reguły większe okna usytuowane są od strony południowej, ewentualnie



południowo-zachodniej lub południowo-wschodniej, a to już znacząco wpływa na przegrzewanie się
pomieszczeń latem. Szyby selektywne potrafią temu zapobiegać, zapewniając komfort termiczny we
wnętrzu. Dzięki preferencyjnym warunkom zakupu okien ze szkłem Cool-Lite lub Suncool, klienci
OknoPlus będą mogli w innowacyjny i optymalny finansowo sposób uniknąć dyskomfortu związanego
ze zjawiskiem przegrzewania pomieszczeń podczas coraz bardziej upalnych w Polsce sezonów
letnich i wczesnojesiennych. To doskonała opcja między innymi dla tych osób, które nie lubią żaluzji
fasadowych czy zewnętrznych rolet – dość kosztownych i zmieniających nieco optykę elewacji, a
także dla wszystkich przeciwników klimatyzacji niegodzących się z generowanym przez nią szumem
oraz negatywnym wpływem na zdrowie alergików czy astmatyków. Szkło selektywne, zwłaszcza w
przypadku większych konstrukcji okiennych, stanowi świetną alternatywę w takich przypadkach.

***

Z rabatu na okna z szybami selektywnymi można skorzystać do 30 września 2020 r. Szczegóły
promocji Projekt w szacie COOL oraz wzorcowe produkty dostępne są w salonach sprzedaży
OknoPlus oraz u Autoryzowanych Partnerów Handlowych.
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