Energiatalouden edelläkävijä.

Skaala Alfa FrostFree ‒
Paras ratkaisu energiansäästöön!
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Kehitetty testivoittajasta.

Huurtumaton
Skaala FrostFree
-energiaikkuna

Tavanomainen
energiaikkuna

Tavanomaisen energiaikkunan
uloimmaisen lasin huurtuminen

Huurtuminen ei ole riippuvainen
ikkunan valmistajasta.

Tiettyinä vuodenaikoina, kun ilman kosteus on suuri, saattavat ikkunat huurtua ulommaisen lasin ulkopinnasta.
Tavanomaisten energiaikkunoiden huurtuminen eli kondenssi johtuu pääsääntöisesti ikkunan hyvästä lämmöneristävyydestä, kun sisätiloista tuleva lämpösäteily
ei ole riittävää pitämään lasia kuivana. Kondenssi muodostuu ulkolasin ulkopintaan, kun ilman lämpötila (ja samalla ilman kastepiste) ulkona nousee nopeammin kuin
ikkunan ulkolasin ulkopinnan lämpötila.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että huurtumisominaisuus
alkaa näkyä konkreettisesti ikkunoissa, joiden U-arvo on
1.0 tai alle. Toisin sanoen ongelma koskee lähes kaikkia
markkinoilla olevia asuinrakennuksiin valmistettavia ikkunoita. Ilmiö on sitä voimakkaampi mitä pienempi U-arvo ja
parempi energiatehokkuus ikkunalla on.

Tavallisimmin huurretta muodostuu ulkolasin ulkopintaan
kirkkaina öinä aamuhämärässä. Eniten kyseistä ilmiötä esiintyy syksyisin ja keväisin. Ilmiö on kuitenkin mahdollinen
myös kovimmilla talvipakkasilla. Pakkasella ulkopintaan
muodostuva kosteus myös jäätyy. Sääolosuhteista riippuen voi jäätynyt kosteus pysytellä lasin pinnassa useita
päiviä.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. PRO 9/2011

Puutori, Turku

Skaala FrostFree poistaa huurtumisesta aiheutuvat ongelmat
Ainutlaatuinen rakenne takaa ikkunan pysymisen kirkkaana käytännössä kaikissa olosuhteissa ‒ energiatehokkuudesta tinkimättä.
FrostFree-ominaisuuden saat vain Skaalalta.

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy
Skaala Alfa FrostFree -ikkuna säästää
energiaa jopa 10-kertaisesti

Vaihde 010 8354 700
info@skaala.com
www.skaala.com

Onnistunut
ikkuna- ja oviremontti
alkaa luotettavasta
kumppanista.
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Onnistunut
ikkuna- ja oviremontti alkaa
luotettavasta kumppanista.

IKKUNAT JA OVET

Onnistunut ikkuna- ja oviremontti
alkaa luotettavasta kumppanista
Skaala Oy on vuonna 1956 perustettu, Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva ikkunoiden ja ovien valmistukseen ja
markkinointiin erikoistunut palvelu- ja ratkaisutoimittaja.
Skaala tunnetaan etenkin energiatehokkaista tuoteratkaisuista ja kokonaisvaltaisesta palvelukonseptistaan. Vahvan
kotimarkkinaosuuden lisäksi Skaalan tuotteita viedään
pääasiassa Ruotsiin, Iso-Britanniaan ja Venäjälle. Kaikki
tuotteet valmistetaan kotimaassa, Skaalan omissa tuotantoyksiköissä.
Skaala on palkittu useilla tuotekehitykseen, laatuun ja
energiatehokkuuteen liittyvillä palkinnoilla. Toimintaa
ohjaavat laatuun, johtamisjärjestelmiin, ympäristöön sekä
työterveyteen ja ‒turvallisuuteen liittyvät ISO- ja OHSASsertiﬁkaatit.
Onnistunut ikkunaremontti alkaa luotettavasta kumppanista. Skaala-yhtiöihin kuuluva Skaala Ikkunat ja Ovet Oy on
erikoistunut palvelemaan maanlaajuisesti taloyhtiöitä ja
muita kiinteistönomistajia ikkuna- ja oviremonteissa. Ota
yhteyttä lähimpään Skaala-asiantuntijaasi ja anna ammattilaisen hoitaa oikea energiaremontti helposti, nopeasti ja
vaivattomasti.

Green Field & Factory
Skaalan tuotteet ja palvelut parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät
samalla hiilikuormitusta. Skaala pyrkii
edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan, jota viedään
eteenpäin Green Field & Factory
-ohjelmalla. Ohjelma kattaa myyntija kenttätoiminnot, tuotteet ja tuotannon sekä energiankäytön.
Lue lisää >> www.skaala.com
Torkkelinkuja, Helsinki

Helppo ja turvallinen remontti

Säästä energiaa, lisää asumismukavuutta

Koska työ tehdään yleensä ihmisten kodeissa, ei ikkunoiden ja ovien vaihto saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa
asukkaille. Skaalan palvelukonseptin mukainen ikkunoiden
ja ovien vaihto tapahtuu taloyhtiön ja asukkaan kannalta
nopeasti ja tulee kerralla kuntoon.

Ikkunoilla on suuri merkitys asunnon energiankulutukseen.
Parhaimmillaan voi uusi Skaala-ikkuna maksaa itsensä
takaisin jo 5-10 vuoden kuluessa pienentyneenä lämmitysenergian kulutuksena. Skaalan ikkunat ovat myös erinomaisesti ääntä eristäviä.

Asennus
Asukkaille tiedotetaan kirjallisesti tulevista toimenpiteistä
etukäteen. Remontti tehdään ennalta suunnitellun aikataulun ja ohjelman mukaisesti. Vaihto kestää tyypillisesti
1-2 päivää huoneistoa kohti ja se voidaan hyvin toteuttaa
myös talvella. Remontin jälkeen asukkailta kerättävällä kirjallisella palautteella varmistetaan asiakastyytyväisyys sekä
tuotteiden ja palvelujen jatkuva kehittäminen.
Kierrätys
Skaala lajittelee ja kierrättää kaiken saneerauskohteissa
syntyvän jätteen osana ainutlaatuista Green Field & Factory
‒ohjelmaansa. Menetelmä on myös taloyhtiön kannalta
vaivaton, koska vanhat ikkunat ja ovet toimitetaan alueelta
viipymättä pois. Samalla taloyhtiön piha-alue pysyy siistinä
ja hyvässä järjestyksessä.
Huolto
Ikkunoiden määräaikaishuolto pidentää kiinteistön käyttöikää. Huoltamaton uusi ikkuna saattaa Suomen olosuhteissa kulua käyttökelvottomaan kuntoon vain 15 vuodessa. Toisaalta hyvin huolletut ikkunat kestävät käyttöä
jopa vuosikymmeniä. Skaalan kanssa tehtävällä huoltosopimuksella varmistetaan ikkunoiden mahdollisimman
pitkäaikainen toimivuus ja käyttöikä. Skaala antaa huoltosopimuksen tehneille taloyhtiöille myös 10 vuoden ikkunatakuun.
Skaalan ikkunaremontti on nopea, helppo ja vaivaton tapa
päivittää kiinteistösi energiatehokkuus ja asumismukavuus
uudelle tasolle.
Huom!
Ikkunoiden vaihdon yhteydessä kannattaa toteuttaa myös
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus. Voit
tehdä sen kätevästi samalla sopimuksella.

Skaala Alfa GE FrostFree
Energialuokka A

E-arvo: 54 ‒ 71
U-arvo: 0.76 ‒ 0.79
Ääneneristävyys (Rw + Ctr): 38 ‒ 46 dB
Karmisyvyydet: 131, 175, 210

Skaala Alfa ULEK FrostFree
Energialuokka A

E-arvo: 34 ‒ 63
U-arvo: 0.72 ‒ 0.79
Ääneneristävyys (Rw + Ctr): 24 ‒ 38 dB
Karmisyvyydet: 131, 175, 210

Skaala Beeta N FrostFree
Energialuokka A‒B

E-arvo: 64 ‒ 98
U-arvo: 0.88 ‒ 1.04
Ääneneristävyys (Rw + Ctr): 38 ‒ 44 dB
Karmisyvyydet: 131, 175, 210

Skaala kerrostaso-ovet
- porraskäytävän ja huoneiston välinen yksilehtinen
sisäänkäyntiovi
- palo- ja äänieristysluokiteltu
- helppokäyttöinen
- kestävä ja luja rakenne
- runsas lisävarustelu: mm. postiluukku, ovisilmä, ovikello
Skaala alumiinipintaiset parvekeovet
- erittäin hyvä energiatehokkuus
- erinomainen ääneneristävyys
- lasiaukon alareuna voidaan mitoittaa asiakkaan
tarpeiden mukaan
- helppokäyttöinen ja luja rakenne
- runsas lisävarustelu
Skaala sisustusovet
- vahva kehärakenne ja massiivipuureuna vakiona
- vakiona hyvä ääneneristävyys; optiona myös dB-rakenne
- luokitellut palo-ovet
- laaja mallisto, myös parioviratkaisut
Kaikki Skaalan ikkunat ja ovet valmistetaan täysin kotimaisena mittatilaustyönä. Runsas valikoima lisävarusteita,
joilla tuotteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja käyttötottumusten mukaisesti.

Puutori, Turku

Maailman paras ikkuna.
Vattuniemenkatu, Helsinki

Aurorankatu, Helsinki

Maistraatinkatu, Helsinki

Valtakatu, Valkeakoski

Merikatu, Helsinki

Vattuniemenranta, Helsinki

