Izboljšujemo kakovost bivanja
Prihodnost prinaša številne novosti pri gradnji, tako z vidika stroškov rabe energije in vključitve
naravnih virov kot tudi zagotavljanja vseživljenjskega varčnega vzdrževanja.

Kakovosten zrak
in dovolj svetlobe
Arhitektura stavb ima pomemben
vpliv na naše zdravje, dobro počutje in
delovno učinkovitost.
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Dobro počutje in zdravo bivanje

S

vetovna organizacija za
trajnostno gradnjo (World
Green Building Council – WGBC)
je pred leti pripravila poročilo
Poslovni model za trajnostne
stavbe, v katerem je pri
investitorjih največje zanimanje
vzbudilo poglavje, posvečeno
razmerju med trajnostnimi
stavbami in zdravjem, dobrim
počutjem ter učinkovitostjo
uporabnikov.
Med kriteriji, ki stavbe opredeljujejo za zdrave, so tako
navedli pomen gradnje, do človeka in okolja, neškodljivih materialov, dovolj naravne svetlobe in predvsem
dobrega prezračevanja. Izboljšanje prezračevanja dvigne produktivnost zaposlenih do 11 odstotkov, naravna svetloba pa celo do 81 odstotkov. Na učinkovitost
vplivajo tudi temperatura – pri previsoki se ta lahko
zmanjša za 20 odstotkov, pri prenizki za 4 odstotke, medtem ko hrup in zvočne motnje pomenijo kar
66-odstotni upad učinkovitosti.

Kakšna je cena vpliva
stavb na naše zdravje?
10 %

Izboljšati pogoje bivanja
90 %

11 %

89 %

35 %
65 %

90 % časa preživimo v notranjosti
stavb.

Obnoviti bivalne prostore
11 % ali 80 milijonov Evropejcev živi
v vlažnih in nezdravih stavbah, kar skoraj podvoji tveganje za pojav astme.

Več zraka in dnevne svetlobe
35 % Evropejcev meni, da sta kakovost zraka in dnevna svetloba zelo
pomembna kriterija pri izbiri novega
doma. Dnevna svetloba je ključna za
človekovo zdravje in počutje. Vpliva na
hormonsko ravnovesje, delovanje biološkega ritma, kakovost spanca, izpostavljenost visokim svetlobnim vrednostim
pa zmanjšuje dolžino hospitalizacije.

Okna MIK

Zagotavljamo varnost in nizke toplotne izgube
Kot vodilni slovenski proizvajalec
stavbnega pohištva in rešitev za zasteklitve ter prezračevanje stavb zagotavljamo kakovostno zasteklitev
in zdravo klimo.

Prikaz primerjave porabe olja, izpusta CO2 in rabe energije
v starih stavbah, stavbah z MIK- ovimi in konkurenčnimi proizvodi (za 25 let ob letni proizvodnji 120.000 oken in celotni
površini 720.000 m2).
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Koliko dreves ohranimo v 25 letih
z enoletno proizvodnjo 120.000 oken?

Vrhunske rešitve
Nizke toplotne izgube, protihrupna izolativnost, obstojnost, varnost, barvna usklajenost z zunanjim videzom objekta in notranjostjo so odlike vrhunskih
oken MIK.
Vrhunski materiali so osnova, ki z nadgradnjo lastnega
razvoja in računalniško vodene proizvodnje, pišejo zgodbo o uspehu že več kot 25 let. Skladnost z evropskimi
zahtevami za zaščito varnosti, zdravja in okolja, znak CE
in priznanje za poslovno odličnost (EFQM-Recognised
for Excellence) so garancija za spremembo življenja na
bolje.
Vsak projekt, ne glede na zahtevanost s strani naročnika,
je voden v skladu z LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) in Greenbuilding standardom,
kar zagotavlja zaščito okolja, kvaliteto bivanja in trajnost.

2.527.200 dreves

MIK: 30 kWh/m2

1.846.800 dreves

KONKURENCA: 65 kWh/m2

0 dreves

STARE STAVBE: 160 kWh/m2

Prezračevalni sistem MIKrovent®

Zračimo in varčujemo
Nenačrtovano in naključno prezračevanje z odpiranjem
oken povzroča - poleg zoprnega prepiha - predvsem vdor
zunanjega hrupa in veliko toplotnih izgub, saj je treba
svež zunanji zrak poleti ohlajati, pozimi pa greti na temperaturo prostora.
Lokalni prezračevalni sistem MIKrovent® z do 87 % rekuperacije toplote
zraka pri 100 % izmenjavi zraka zagotavlja najbolj inovativno in varčno
rešitev za lokalno prezračevanje.

PREDNOSTI prezračevalnega sistema MIKrovent®
Svež zrak je eden ključnih dejavnikov zdravega bivanja.

Svež zrak

Zaščita pred onesnaženim zrakom

S povečanim številom negativnih ionov kisika
zagotavljamo boljšo kakovost zraka.

Preprečuje vdor zunanjega prahu in
onesnaženega zraka.

Zaščita pred hrupom

Varčevanje

Preprečuje širjenje hrupa iz okolice v notranjost.

Zmanjša porabo energije in poveča prihranke.

Zaščita pred insekti

Zagotavljanje večje varnosti

Preprečuje vstop različnim insektom.

Ohranja vse funkcije zaprtega okna, kot npr.
varovanje pred vlomom.

Zaščita pred alergeni

 akovostni pralni filtri (F7, F8) olajšajo življenje
K
alergikom.

Koliko dreves ohranimo v mestu
s 100.000 MIKroventi v 25 letih?

PRIHRANKI z MIKroventom
v 25 letih za hišo 150 m2
MIKrovent
22.973 €

1.080.000 dreves

MIKrovent®

0 dreves

Centralni
prezračevalni
sistem

Prezračevalni
sistem brez
rekuperacije

7.989 €

PRIHRANKI
tekoči
stroški

8.934 €

17.368 €

32.857 €

investicija

3.450 €

10.000 €

2.500 €

STARE STAVBE brez rekuperacije
toplote in ventilacije.

Energetska klinika MIK

Ohranjamo energijo
Nizke toplotne izgube, protihrupna izolativnost, obstojnost,
varnost, barvna usklajenost z zunanjim videzom objekta in
notranjostjo so lastnosti samo takšnih oken, ki zagotovijo
kakovost vašega bivanja. V ustrezno zastekljenem in izoliranem objektu potrebujemo v povprečju 50 % energije
za ogrevanje in hlajenje stavbe na temperaturo, primerno
za udobno in kakovostno bivanje. Drugih 50 % energije pa
potrebujemo za prezračevanje bivalnih prostorov. Poleg
ustrezne zasteklitve in izolacije objekta je zato treba poskrbeti tudi za ustrezno prezračevanje prostorov, kar prinese
dodatno zmanjšanje porabe energije in stroškov.

Svetujemo pri energetskih obnovah objektov:
• celostna analiza objekta,
• termovizija,
• analiza rabe energije in
• analiza toplotnih izgub.

Z infrardečo termografijo
preverjamo:
• stanje izolacije, napake gradnje,

Raba energije v objektih

• napake pri vgradnji oken,
• tesnjenje vrat in oken,
•p
 ojav vlage v stenah ter vzroke povečane
vlažnosti in razvoja plesni,
• pojav toplotnih mostov,

Prezračevanje

bivalnih prostorov

• napake v hidroizolaciji streh,
•k
 akovost delovanja toplotnih in hladilnih
naprav (radiatorjev, ogrevanja ...),
• stanje električnih omar in instalacij in

Ogrevanje
in hlajenje

bivalnih prostorov

•n
 apake pri instalacijah talnega ogrevanja
in toplovodnega omrežja.

Energijska okna MIK

Izboljšujemo počutje
Energijska okna MIK delujejo brez prestanka in za delovanje
ne potrebujejo dodatne energije. Energijska ploščica MIK
ima zapisan poseben energetski program, ki harmonizira
zrak in vodo v prostoru, saj spreminja njune kemične in fizikalne lastnosti ter tako pozitivno vpliva na počutje ljudi,
živali in rastlin. Energijske ploščice MIK izboljšajo počutje
ljudi kar za 40 %.

UČINEK

+40 %
Izboljšajo energijo vode in zraka v prostoru:
• očistijo zrak,
Energijsko stanje testne osebe,
preden je bila izpostavljena
delovanju Energijskih oken MIK.

Energijsko stanje testne osebe,
potem ko je bila izpostavljena
delovanju Energijskih oken MIK.

• osvežijo prostor,
• povečajo in podaljšajo sposobnosti koncentracije in
• zmanjšujejo fizično utrujenost.

Odlikuje nas


A
B
C

Zagotavljamo vam:

Energetska učinkovitost

• konkurenčno ceno,

MIK okna so najbolj energetsko učinkovita na tržišču.
Dosegamo najvišji razred energetske učinkovitosti razred A - in zmanjšamo vaše stroške ogrevanja/
hlajenja do 30 %.

• prihranke energije,
• zmanjšanje hrupa,

Oseben stik in strokovnost		

• varnost doma in
pisarne,

Pri izvedbi vsakega projekta sodeluje 8 različnih
specialistov: komercialist, merilec, tehnolog, kalkulant,
serviser, projektant, monter in operativni vodja
montaže. Zagotavljanje kakovostnih storitev in iskanje
učinkovitih ter optimalnih rešitev, vse z namenom
ponuditi boljše bivanje v prostoru.

• boljšo kakovost zraka
in

Inovativne rešitve		

• dolgoročno
zadovoljstvo
z garancijo in rednimi
servisnimi ter
vzdrževalnimi pregledi.

Strokovno usmerjen razvoj, kjer se na podlagi izkušenj
oblikujejo in razvijajo novi produkti in inovativne rešitve;
MIKrovent, Energijska ploščica, RAL montaža in še več.

Projekti po naročilu (Tailor-made projects)

Pri izvedbi projektov sledimo standardom LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) in
Greenbuilding.

Tehnološka popolnost		

Računalniško in informacijsko podprt tehnološki
in proizvodni proces, s katerim zagotavljamo
visokokakovostne, dovršene produkte.
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Visokokakovostni dobavitelji

PRIMER DOBRE PRAKSE:
Energijski prihranki Grand Hotel Primus, Terme Ptuj
15.200 m2 (celotna velikost)

Pri dobavi osnovnih surovin in dokupnega programa
sodelujemo le z najboljšimi evropskimi dobavitelji.

Računalniško vodena proizvodnja

Energija
kWh

Vsak proizvod je narejen v popolnoma enaki kakovosti.
(1. in 10.000 izdelek sta enake kakovosti).

5

Kratki dobavni roki

Prisluhnemo kupčevim željam in zahtevam ter se jim
prilagodimo.

Okoljska neoporečnost

Kupujemo, uporabljamo in vgrajujemo okoljsko
neoporečne in okolju prijazne proizvode in materiale.

Olje
L

CO2
kg

Drevesa,
ki jih
potrebujemo
za predelavo CO2

MIK
31 kWh/m2 (25 let)

11.780.000 1.178.000 3.180.600

12.720

KONKURENCA
65 kWh/m2 (25 let)

24.700.000 2.470.000 6.669.000

26.676

STARE STAVBE
160 kWh/m2 (25 let)

60.800.000 6.080.000 16.416.000

65.664

Ustvarjamo
Prezračujemo globalno in lokalno
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