ULTIMATE

SWISSPACER

Revolutie bij de constructie
van het glas

Het warmst!
Kies voor de warmste ramen en zoek een kruisteken
op de afstandhouder.
Zwitserse kwaliteit en technologie – vanaf 15 juli in de standaard uitvoering. Bij de aankoop van een warme afstandhouder krijgt u standaard de beste afstandhouder op de
markt – de Ultimate van Swisspacer.

barriére tegen
het ontwijken
van edelgas uit
het glaspakket!

Wat betekent dit? Zonder meerprijs krijgt u een afstandhouder met 2 keer betere waarden! Dit is een echte winst,
dat wij u gratis meegeven! Een reële baat – dit is het beste
verkoopargument!

eliminatie
van stoom!

www.ekookna.nl
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Zoek in de beste kozijnen
SWISSPACER ULTIMATE
Zwitserse kwaliteit en technologie

Zwitserse kwaliteit en technologie

*De gepresenteerde foto’s zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte product foto’s.

SWISSPACER ULTIMATE

Zoek in de beste kozijnen

EEN NIEUWE STANDAARD
in onze kozijnen
Ultimate – een investering in sparen
beperking van warmteverlies
zonder het condensatieeffect
gecertificeerd door het PH-instituut uit Darmstadt
Zwitserse gecertificeerde kwaliteit
verkrijgbaar in de meest gebruikte kleuren
de afstandhouders worden op maat gezaagd en
in de hoek van het glas verbonden
bestemd om zowel dubbel-, driedubbel- als
ook vierdubbel-glaspakketten te bouwen
De Psi-coëfficiënt voor de Ultimate Swisspacer warme afstandhouder bedraagd maar ψ=0,030 W/mK*

Vergelijk de warmteoverdrachtscoëfficienten van verschillende
afstandhouders, kies een uit en bespaar verwarmingskosten!
0

0,1

0,14 W/mK
0,29

W/mK

0,82

W/mK

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Warme afstandhouder Swisspacer Ultimate
Standaard warme afstandhouder


Aluminium afstandhouder

*Bron: Onderzoeksresultaat WA-08/3 van een driedubbel-glaspakket door
het instituut voor raamtechniek (IFT) uit Rosenheim.

In geval van een laag energie-intensief huis met dubbel-glaspakketten kan men tot 8% verwarmingsenergie besparen
en 340 kg CO2-uitstoot, afhankelijk van de klimaatzone. De opgaven gelden voor Polen en werden gecertificeerd door
het Passief Huis Instituut uit Darmstadt.
Ultimate is niet alleen een synoniem voor sparen, maar ook voor design. De afstandhouder heeft een mooie halfmatte
afwerking, waardoor hij niet weerkaatst in het glas en de schoone lijnen van de beglazing niet stoort.
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