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System fasad Thermo 50
o doskona¢ej izolacyjnoÿci (RMG 1)
SFB 4150
Nowy system Thermo 50 jest naszym najlepiej izolowa-
nym systemem fasadowym. Izolacyjnoÿç profili fasado-
wych zosta¢a zoptymalizowana i z ¢atwoÿciå spe¢nia
wymagania dla RMG 1 wed¢ug normy DIN 4108. System
spe¢nia równie¯ wysokie wymagania funkcjonalne stawia-
ne przez rynek. Zosta¢ on przetestowany w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie. Thermo 50 zosta¢
opracowany z myÿlå o rozwiåzaniach i obiektach,
w których po¯ådane så wåskie, wytrzyma¢e profile
o dobrej izolacyjnoÿci. Zespó¢ opracowujåcy bazowa¢ na
doÿwiadczeniach uzyskanych przez wiele lat u¯ytkowania
dotychczasowych systemów oraz na najnowszych
osiågniëciach technologii w produkcji poszczególnych
komponentów. Szerokoÿç  profili wynosi 50 mm,
a g¢ëbokoÿç wynosi od 35 mm do 200 mm. Wrëg posiada
wentylacjë oraz drena¯ i umo¯liwia instalacjë podwójnych
lub potrójnych szyb zespolonych.
System SFB 4150 jest dostëpny w postaci standardowych
profili fasadowych, a tak¯e profili o specjalnym
wzornictwie - dwuteowych i teowych.

Profile w kszta¢cie dwuteowników i teowników zosta¢y
zaprojektowane z myÿlå o obiektach, w których wa¯ny jest
niebanalny, ”techniczny” wyglåd fasady równie¯ od
wewnåtrz. Ze wzglëdu na charakterystyczny wyglåd,
w fasadach z profili dwuteowych i teowych stosuje sië
g¢ównie szk¢o.
Thermo 50 mo¯na uzupe¢niaç ró¯nymi elementami
otwieralnymi, takimi jak drzwi otwierane do wewnåtrz/na
zewnåtrz, okna otwierane do wewnåtrz/na zewnåtrz, okna
fasadowe i okna blokowe. Elementy te instaluje sië wraz
z odpowiednio dostosowanymi oÿcie¯nicami we wrëgach
w miejsce szyb.
Profile mo¯na powlekaç, stosujåc anodowanie lub lakiero-
wanie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i na zewnåtrz
mo¯na wykorzystywaç ró¯ne kolory i metody powlekania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.
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Profil teowy z wrëgiem na
podwójnå lub potrójnå szybë
zespolonå

Asortyment profili SFB 4150

Drzwi SFB 2074 po¢åczone
z fasadå

Okno SFB 1074 po¢åczone z fasadå

Okno blokowe SFB 1074 po¢åczone z fasadå

Okno ze szkleniem strukturalnym
SFB 4074 po¢åczone z fasadå

Okno SFB 1074 otwierane na zewnåtrz
po¢åczone z fasadå

Alternatywne listwy os¢onowe: patrz str. D-45

Okna/drzwi montowane w fasadach
SFB 4150
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Profil szkieletowy 50 mm,
pionowy/poziomy
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Profil podzia¢owy 50 mm,
pionowy/poziomy
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Profil dwuteowy z wrëgiem na
podwójnå lub potrójnå szybë
zespolonå
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Wytrzyma¢e i stabilne
Fasady SFB 4060

System fasad SFB 4060 zosta¢ opracowany z myÿlå
o budownictwie z gotowych elementów i odznacza sië
zaawansowaniem technicznym, wysokå jakoÿciå
i doskona¢å izolacyjnoÿciå termicznå. Jest sprawdzony
w ciågu swej wieloletniej obecnoÿci na rynku. Wykorzysta-
ne tu profile zapewniajå izolacyjnoÿç termicznå o 40%
lepszå ni¯ w przypadku tradycyjnych profili aluminiowych.
Szerokoÿç profili wynosi 60 mm przy g¢ëbokoÿci od 50 do
160 mm. Wrëg posiada wentylacjë oraz drena¯ i umo¯li-
wia instalacjë podwójnych lub potrójnych szyb zespolo-
nych.

Wartoÿç wspó¢czynnika U dla wype¢nieæ w fasadach
SFB 4060 wynosi od 0,48 do 0,17 W/m2K, zale¯nie od
g¢ëbokoÿci profilu. System SFB 4060 mo¯na w ¢atwy
sposób uzupe¢niaç drzwiami i otwieranymi oknami. Drzwi
i okna instaluje sië wraz z oÿcie¯nicami we wrëgach
w miejsce szyb. Profile mo¯na powlekaç stosujåc anodo-
wanie lub lakierowanie proszkowe, przy czym od
wewnåtrz i na zewnåtrz mo¯na wykorzystywaç ró¯ne
kolory i metody powlekania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.
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Asortyment profili SFB 4060
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Asortyment profili systemu fasad SFB 4060

Profil szkieletowy 60 mm,
pionowy/poziomy

Profil dylatacyjny 90 mm,
pionowy/poziomy

Profil szkieletowy 60 mm na
potrójnå szybë zespolonå

Profil dylatacyjny 90 mm na
potrójnå szybë zespolonå

Drzwi SFB 2074 po¢åczone z fasadå

Okno blokowe SFB 1074 po¢åczone z fasadå

Okno SFB 1074 po¢åczone z fasadå

Okno SFB 1074 otwierane na zewnåtrz, po¢åczone z fasadå

Okna/drzwi montowane w fasadach SFB 4060

Okno ze szkleniem strukturalnym SFB 4074 po¢åczone z fasadå

Alternatywne listwy os¢onowe: patrz str. D-45
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System fasad quasi-strukturalnych
System Glazing z wåskimi listwami
monta¯owymi oszklenia SFB 5050

listew dociskowych, mocowanych za pomocå wkrëtów
z ¢bem wpuszczanym, wynosi 32 mm. Wrëg umo¯liwia
monta¯ podwójnej szyby zespolonej. Szyby zespola sië
przy u¯yciu standardowych mas uszczelniajåcych. Profile
poziome, pionowe oraz dylatacyjne dostëpne så w
ró¯nych g¢ëbokoÿciach.
Pionowe profile podzia¢owo-dylatacyjne majå takå samå
szerokoÿç jak profile szkieletowe, czyli 50 mm.
System SFB 5050 mo¯na w ¢atwy sposób uzupe¢niaç
drzwiami i otwieranymi oknami. Drzwi i okna instaluje sië
wraz z oÿcie¯nicami we wrëgach w miejsce szyb.
Profile mo¯na powlekaç stosujåc anodowanie lub lakiero-
wanie proszkowe, przy czym od wewnåtrz i na zewnåtrz
mo¯na wykorzystywaç ró¯ne kolory i metody powlekania.
Wykoæczenie powierzchni: patrz rozdzia¢ J.

System Glazing SFB 5050, jest nowo opracowanym
systemem fasad, bazujåcym na profilach i funkcjach
systemu dachów oszklonych SFB 5050. Cechå charakte-
rystycznå jest zastosowanie wåskich listew dociskowych,
dziëki którym uzyskujemy wizualny efekt podobny do
szklenia strukturalnego przy zachowaniu w¢aÿciwoÿci i
poziomu kosztów fasady s¢upowo-ryglowej.
System ten jest oparty o dwustopniowy uk¢ad uszczelek
zapewniajåcy wyrównywanie ciÿnienia. Uszczelka
zewnëtrzna zapewnia wodoszczelnoÿç, kana¢y wentylacyj-
ne i drena¯owe pe¢niå funkcjë komory wyrównujåcej
ciÿnienie, a uszczelka wewnëtrzna nie przepuszcza
powietrza, wody i pary wodnej, jak równie¯ przejmuje
ró¯nicë ciÿnienia zewnëtrznego i wewnëtrznego.
Szerokoÿç profili wynosi 50 mm, natomiast szerokoÿç
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Asortyment profili SFB 5050

Pionowy profil szkieletowy
50 mm z podwójnå szybå
zespolonå

Poziomy profil szkieletowy
50 mm z podwójnå szybå
zespolonå

Pionowy profil podzia¢owo-
dylatacyjny 50 mm
z podwójnå szybå zespolonå
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Drzwi SFB 2074 po¢åczone z fasadå

Okno SFB 1074 po¢åczone z fasadå

Okno blokowe SFB 1074 po¢åczone z fasadå

Okno ze szkleniem strukturalnym
SFB 4074 po¢åczone z fasadå

Okno SFB 1074 otwierane na zewnåtrz,
po¢åczone z fasadå
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Pionowy profil szkieletowy
50 mm ze szkleniem
pojedynczym

Poziomy profil szkieletowy
50 mm ze szkleniem
pojedynczym

Pionowy profil podzia¢owo-
dylatacyjny 50 mm ze
szkleniem pojedynczym
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Alternatywne listwy dociskowe

Pionowy profil szkieletowy
50 mm z podwójnå szybå
zespolonå i listwå dociskowå
o przekroju 32 x 12 mm

Rozwiåzania z wrëgiem na szybë pojedynczå

Listwa dociskowa
o przekroju 40 x 7 mm

Listwa dociskowa
o przekroju 50 x 7 mm

Asortyment profili systemu fasad
SFB 5050

Okna/drzwi montowane
w fasadach SFB 5050
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Stwórz fasadë
o niepowtarzalnym wyglådzie

Twoja fantazja, Twój czas i odrobina odwagi!
Z Twojej strony nie potrzeba nic wiëcej, aby fasada
projektowanego przez Ciebie budynku uzyska¢a
zewnëtrznå i/lub wewnëtrznå formë, która zrywa ze
standardami. Resztë bierzemy na siebie my w Sapa
System. Zadbamy o to, by fasada posiada¢a (wszystkie)

wymagane w¢asnoÿci - jak równie¯ w¢asnoÿci po¯ådane
przez Twojego zleceniodawcë i przez Ciebie. Wszystko to
oczywiÿcie w granicach mo¯liwoÿci, które så niezwykle
szerokie!
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Okno fasadowe “strukturalne”
SFB 4074 z ukrytym skrzyd¢em do systemu
SFB 4050/4150/4060/5050
Otwierane na zewnåtrz okno fasadowe SFB 4074 do
systemu SFB 4050/4150/4060/5050 jest dostëpne z
okuciami ÿlizgowymi z zawieszeniem poziomym lub
pionowym i posiada wrëg na podwójnå szybë zespolonå.
Zewnëtrzna warstwa szyby zespolonej zachodzi na
skrzyd¢o i jest do niego przyklejana. Zewnëtrzna szyba

mo¯e byç zabezpieczona profilem ochronnym, który
zachodzi na szybë na oko¢o 5 mm wzd¢u¯ ca¢ego obwodu.
Profil ochronny jest standardowo anodowany na kolor
czarny, tak aby pasowa¢ do ciemnej czëÿci szyby. Okucia
okienne typu Securistyle så ukryte miëdzy oÿcie¯nicå
a skrzyd¢em
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D

System fasad SFB 4060System fasad SFB 4150
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Max. masa 60 kg.

Okno fasadowe, otwierane na zewnåtrz z osiå pionowå

Wysokoÿç
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Max. masa 45 kg.

Okno fasadowe, otwierane na zewnåtrz z osiå poziomå
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okna fasadowego
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Wymagania funkcjonalne
dla fasad

Fasada powinna byç zaprojektowana w sposób zapew-
niajåcy spe¢nienie ró¯nych wymagaæ funkcjonalnych.
Nale¯å do nich miëdzy innymi wymagania
w nastëpujåcych zakresach:

Obciå¯enia:
•  Obciå¯enie wiatrem

•  Cië¯ar w¢asny

Szczelnoÿç:
•  Szczelnoÿç powietrzna

•  Szczelnoÿç wodna

•  Szczelnoÿç dyfuzyjna

Izolacyjnoÿç termiczna:
•  Wartoÿç wspó¢czynnika U

•  Nadmiar ciep¢a / ch¢odzenie

•  Ryzyko kondensacji pary wodnej

Wentylacja:
•  Wentylacja klimatyzacyjna

•  Wentylacja po¯arowa

Eksploatacja i utrzymanie:
•  Utrzymanie w czystoÿci

•  Trwa¢oÿç

•  Bezpieczeæstwo

Zabezpieczenie przeciwpo¯arowe:
•  Funkcja przegrody ogniowej

•  Zapobieganie rozprzestrzenianiu sië ognia

Izolacyjnoÿç akustyczna:
•  D¶wiëki przenoszone w powietrzu

•  Ha¢as wywo¢any ruchem ulicznym

Szczelnoÿç
Fasady powinny zapewniaç szczelnoÿç w szeregu przy-
padków. Deszcz i wiatr nie mogå sië przedostawaç
poprzez fasadë, a wilgoç z wnëtrza nie mo¯e sië przedos-
tawaç do wnëtrza fasady. Fasada powinna byç skonstruo-
wana w taki sposób, aby w przypadku przedostania sië
wilgoci  do profili, istnia¢a mo¯liwoÿç wentylacji/drena¯u na
zewnåtrz.

Wentylacja
W celu zapewnienia odpowiedniej wilgotnoÿci powietrza i
komfortowej temperatury w pomieszczeniach wentylacja
powinna byç dobrana pod kåtem prowadzonej w tych
pomieszczeniach dzia¢alnoÿci. Liczbë okien dobiera sië
odpowiednio dla danej funkcji oraz wyglådu fasady.

Zabezpieczenie przeciwpo¯arowe
Fasada powinna byç wykonana w g¢ównej mierze z
materia¢ów niepalnych, które nie przyczyniajå sië do
rozprzestrzeniania po¯aru. W wiëkszoÿci przypadków
konstrukcja fasady powinna zabezpieczaç przeciwko
rozprzestrzenianiu sië ognia pomiëdzy kondygnacjami
budynku. Przeciwpo¯arowe okienka oddymiajåce zapew-
niajå równie¯ wentylacjë.
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Gwarancja jakoÿci
Produkty wchodzåce w sk¢ad Systemów Architektonicz-
nych Sapa posiadajå najwy¯szå jakoÿç, dziëki czemu
producenci wspó¢pracujåcy z Sapa System mogå oferowaç
klientom konstrukcje spe¢niajåce wysokie wymagania.

Oszczëdnoÿç energii
W celu zapewnienia oszczëdnoÿci energii, fasada musi
spe¢niaç wymagania dotyczåce izolacyjnoÿci termicznej
i szczelnoÿci powietrznej. W fasadach systemów Sapa
wartoÿci wspó¢czynnika U dla wype¢nieæ wynoszå od 0,7
do 0,14 W/m2K a dla podwójnych lub potrójnych szyb
zespolonych så ograniczone nawet do 0,8 W/m2K. Zagwa-
rantowane så optymalne temperatury powierzchni profili
aluminiowych od strony wewnëtrznej co zapobiega
kondensacji pary wodnej.

Eksploatacja
W celu zapewnienia ¢atwej eksploatacji i konserwacji
fasady nale¯y w jej projekcie przewidzieç odpowiednie
urzådzenia. Je¯eli dostëp do strony zewnëtrznej nie jest
mo¯liwy z drabiny lub podnoÿnika, zaleca sië zaprojekto-
wanie windy fasadowej/wózka serwisowego. Ochrona przed dzia¢aniem

promieni s¢onecznych
Wysokie temperatury wewnëtrzne, niepo¯ådane promie-
niowanie cieplne oraz ryzyko oÿlepienia ÿwiat¢em s¢onecz-
nym mo¯na eliminowaç/ograniczaç przy pomocy ró¯nych
zabezpieczeæ przeciws¢onecznych, które mogå byç
zainstalowane po stronie zewnëtrznej lub wewnëtrznej
fasady, wzglëdnie stosujåc specjalne s¢onecznochronne
szyby co jest rozwiåzaniem najbardziej praktycznym.
W przypadku wystëpowania potrzeby ochrony przed
promieniami s¢onecznymi, funkcjë të nale¯y przewidzieç
na etapie projektowania fasady.

Izolacyjnoÿç akustyczna
Fasadë nale¯y zaprojektowaç w sposób uwzglëdniajåcy
wystëpujåce ¶ród¢a ha¢asu, tak aby ograniczaç przedosta-
wanie sië do wnëtrza budynku niepo¯ådanych d¶wiëków.
Poziom izolacyjnoÿci akustycznej dla fasad zale¯y od
rodzaju zastosowanego szk¢a, wype¢nieæ oraz szczelnoÿci
powietrznej. Czynniki decydujåce o ca¢kowitej izolacji
akustycznej budynku od otoczenia to konstrukcja fasady,
izolacyjnoÿç akustyczna okien oraz monta¯ i uszczelnienie
okien w fasadzie.
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