
Dbasz o środowisko? Wybierz okna
aluminiowe ALUPROF

Mieszkanie lub dom charakteryzujące się wysoką izolacyjnością oraz
korzystające z odnawialnych źródeł energii to obecnie najbardziej oszczędna
inwestycja na rynku pierwotnym i wtórnym. Przy zakupie nieruchomości warto
jednak zwrócić uwagę na podstawy – wykorzystane materiały i rozwiązania.
Weryfikację zaczynamy od dosłownego „okna na świat”. Osoby dbające o
środowisko w pierwszym kroku powinny zainteresować się surowcami, z
których są zrobione.

Polacy chcą mieszkać energooszczędnie, czyli ekologicznie
Zakup lokalu mieszkalnego, a nawet jego wykończenie nie jest szybkim i prostym procesem.
Szczególnie dla osób urządzających mieszkanie, w którym zamierzają spędzić resztę życia lub tych,
które planują opłacalny, długoterminowy wynajem. Najnowsze raporty i trendy wskazują na coraz
większą świadomość zakupową każdego z nas. Wraz ze wzrostem cen, oczekiwania wobec
deweloperów są coraz wyższe, również te dotyczące ochrony środowiska. Dlaczego? Ponieważ są
związane z energooszczędnością nieruchomości, a co za tym idzie, pozwalają obniżyć koszty
użytkowe. Zgodnie z raportem od Otodom.pl, w 2020 roku aż 88% osób szukających mieszkania na
rynku pierwotnym uważało, że rozwiązania ekologiczne w budownictwie są ważnymi aspektami przy
podejmowaniu decyzji o zakupie. W szczególności docenione zostały panele fotowoltaiczne, systemy
ogrzewania korzystające z odnawialnych źródeł energii i energooszczędny układ budynku. W tym
ostatnim przypadku, poza projektem, bryłą obiektu oraz wspomnianymi powyżej aspektami
niezwykle istotna jest izolacyjność, czyli najlepsze ocieplenie i szczelność drzwi oraz okien.

Aluminium – surowiec, który sprzyja środowisku
Budownictwo ekologiczne to przede wszystkim rozsądne wybory. Decydując się na zakup lokalu w
„zielonej inwestycji”, równocześnie wspieramy najlepsze praktyki i materiały budowlane
wykorzystywane na każdym etapie realizacji obiektu. Dlatego podejmując tak ważną życiową decyzję,
warto zwrócić uwagę na tworzywa, których używa deweloper. Jednym z najbardziej cenionych
surowców jest aluminium. Uzyskuje się go poprzez redukcję zanieczyszczeń z rud boksytów oraz
odtlenienie. Ze względu na wyjątkową lekkość, podatność na obróbkę, łatwość w ponownym
przetworzeniu i odporność na korozję jest on jednym z najbardziej ekologicznych kruszyw na świecie.
A poddany recyklingowi nie traci swoich unikalnych właściwości, co oznacza, że może być
wykorzystywany praktycznie bez końca.



Okna na lata – aluminiowe rozwiązania ALUPROF
Na pierwszy rzut oka pomimo swojej „eko atrakcyjności” aluminiowe okna nie są pierwszym
wyborem wielu nabywców mieszkań. Wynika to z przekonania o ich wysokim koszcie. Jednak
zapomina się o tym, że w porównaniu do tradycyjnych, rozwiązania te są pewniejszą inwestycją na
lata. Zawdzięczają to swoim właściwością. Okna aluminiowe cechuje większa wytrzymałość i
odporność na warunki pogodowe niż te drewniane czy PVC. W tym zakresie najbardziej ekologiczny i
innowacyjny wachlarz rozwiązań posiada firma ALUPROF. Polski producent stolarki aluminiowej i
jeden z liderów tego typu rozwiązań w Europie w swojej ofercie gwarantuje systemy
okienno-drzwiowe, na bazie których powstaje stolarka o lekkiej, spektakularnej konstrukcji
przygotowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, przy równoczesnej dbałości o
detale i estetykę. Warto wziąć pod uwagę m.in. okienno–drzwiowy MB-104 PASSIVE o najwyższej
izolacji termicznej i akustycznej oraz szczelności na wodę i powietrze, dedykowany do budownictwa
energooszczędnego. Rozwiązaniem wartym inwestycji jest również system okien MB-79N,
opracowany zgodnie ze zaktualizowanymi standardami Warunków Technicznych. To nowość, która
zapewni użytkownikowi wysoką jakość przy optymalnym poziomie kosztów.
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