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Pred nakupom stavbnega pohištva ali prezračevalnega 
sistema morate izvedeti vse o kakovosti, obstojnosti, 

varčnosti, prihrankih in cenovnih olajšavah.

Kako izboljšati
kakovost vašega bivanja?

Z ustrezno izbiro stavbnega pohištva in prezračevanja 

Vodnik za ustrezno izbiro 
stavbnega pohištva in prezračevanja
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Predgovor
Nakup oken in vrat ne sodi med 
vsakdanje odločitve, zato se je 

dobro nanj posebej pripraviti. 
Zelo pomembni so podatki,  

s katerimi se boste laže odločili, 
kako za svoj denar dobiti največ in 

predvsem tisto, kar si želite. 

Izdelki, ki so na videz skoraj identični, se lahko po 
svoji funkcionalnosti zelo razlikujejo, hkrati pa se 
na tržišču prodajajo po različnih cenah. Če ne želi-
te kupiti mačka v žaklju, ki vam ga lepo zapakirajo, 
znotraj pa naletite na težave, vam svetujemo, da se 
o oknih in vratih na enostaven in hiter način podu-
čite s pomočjo našega vodnika, ki vam bo ponudil 
osnovno znanje o oknih, ki so na tržišču. Lahko pa 
nas tudi pokličite in obiščite v razstavnih salonih po 
vsej Sloveniji, kjer vam bodo naši prodajni svetovalci 
pomagali s strokovnimi nasveti pri izbiri.

Franci Pliberšek u.d.i.a.
direktor MIK Celje

SINCE 1990
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Komu je namenjen vodnik?

Vodnik je namenjen vsem, 
ki razmišljate o menjavi ali 
nakup novega stavbnega 
pohištva, predvsem oken 
in vrat. 

V njem boste našli koristne podatke vsi, od tistih, 
ki želite zamenjati zgolj okno ali dva, do tistih, ki 
opremljate s stavbnim pohištvom novogradnjo in 
razmišljate o različnih namenih stavbnega pohi-
štva. Od svetlobe, tesnenja, varnosti do senčenja 
in prezračevanja. Na poljuden način boste izvedeli 
veliko o tehnologiji, kakovosti, garanciji, servisu 
in vzdrževanju. 

Vse to vam bo olajšalo odločitev pred nakupom, 
na katerega se pripravljate. 
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nima, kako najbolje opremiti vaš dom, da boste 
še dolgo zadovoljni in prepričani, da ste izbrali 
prav. Iz izkušenj vemo, da najpogosteje izbiramo 
optimalno rešitev med ceno in količino, kako-
vostjo ter potrebo. 

Vodnik zato vsebuje navedbe različnih materi-
alov, iz katerih se danes najpogosteje izdelujejo 
okvirji in okna oziroma drugo stavbno pohištvo. 
Vsi materiali imajo lastne značilnosti in so za ne-
koga bolj pomembni kot drugi. Potem so tu na 
voljo tudi različne funkcije materialov, od tesnje-
nja do varnosti, pa vse do različnih velikosti in 
oblik, pri čemer so ponovno pomembni materia-
li za izdelavo okvirjev. Na voljo so tudi kratke in-
formacije o možnostih senčenja in prezračevanju, 
kar sodi k udobju in kakovosti bivanja.

Opremljeni z osnovnim znanjem boste ponu-
dniku storitev laže razložili, kaj želite. Dober 
in strokovno izurjen svetovalec vam bo razložil 
še podrobnosti in za vas opravil meritve, izris 
in predračun. Tako bo vaše naročilo obravna-
vano individualno in v vseh zahtevah prilago-
jeno zgolj vašim željam. Z znanjem, ki ga boste 
pridobili s pomočjo te knjižice, se boste izognili 
številnim nevšečnostim in občutku, da vas je 
kdo “navil okoli prsta”.

Kaj vsebuje vodnik?
Vodnik vas bo na enostaven način popeljal sko-
zi poglavja, ki razkrivajo skrivnosti optimalno 
izbranega stavbnega pohištva. Opremljeni z 
osnovnim znanjem o uporabnosti in najpo-
membnejših značilnostih določenih oken, se 
boste bolj samozavestno odločali, kaj izbrati, 
da bo za vas ravno pravšnje. 

Seznanili vas bomo s tem, kakšne vrste stav- 
bnega pohištva obstajajo, kaj je najprimernejše 
za vaše potrebe po izolaciji, kakšna je varnost 
določenih stavbnih elementov, kakšne elemente 
lahko kombinirate in kakšna vgradnja je najpri-
mernejša. Govorili bomo tudi o pomenu servisa, 
garancije in cenovnih ugodnostih. Tudi nas za-

Glavna poglavja 
1. Kako izbrati okna in vrata?
2. Materiali za okna in vrata
3. Kako izbrati steklo?
4. Zakaj rabite senčila?
5. Kako izbrati ustrezna vrata?
6. Kako izbrati ustrezen 
 prezračevalni sistem?
7. Spodbude eko sklada



Zakaj vam želimo svetovati?

Podjetje MIK Celje je na tržišču z okvirji za 
slike in stavbnim pohištvom prisotno že od 
leta 1990. Naš cilj je enostaven:  
s kakovostnimi izdelki in storitvami izboljšati 
kakovost bivanja v vaših domovih. 
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Zakaj vam želimo svetovati? 
V tem obdobju smo tehnologijo oken, vgradnjo 
in servisiranje pripeljali do vrhunca tehnolo-
ških rešitev, ki jih poznamo v današnjem času. 

Zavedamo se, da se zahteve vas - kupcev - spre-
minjajo skupaj s trendi v arhitekturi, gradbeni-
štvu in želji po zdravem življenju, kamor vklju- 
čujemo predvsem značilnosti, ki jih morajo 
okna v sodobnem času vsebovati:
• toplotno izolacijo, 
• zvočno izolacijo pred hrupom,
• tesnenje in zaščito pred zunanjimi vplivi,
• varnost,
• prezračevanje,
• optimalno ceno.

Morda ne potrebujete vsega, kar vam lahko po-
nudimo, a prav zato vam bomo svetovali, kaj 
izmed vsega lahko izberete, če presodite, da je 
za vas pomembno. 

V tem vodniku boste prebrali nasvete naših 
najbolj izkušenih arhitektov, inženirjev, eko-
nomistov in svetovalcev. Potem pa vam pre-
puščamo prosto pot, da se opremljeni z novim 
znanjem lažje in racionalneje odločite za nakup.

Ceno 
• Kaj vse vključuje? 

• Ali vsebuje vse kar, je potrebno in 
kar ste naročili? Primerjajte vsebine 
različnih ponudb po posameznih 
navedbah. Ne dovolite, da bi vas 
ponudnik pridobil z nizko ceno in pri 
tem zamolčal pomanjkljivosti, ki bi 
jih odkrili šele po podpisu pogodbe.

Prednosti 
• Koliko energije boste prihranili 

in s tem izboljšali pogoje bivanja 
glede na mraz ali vročino?

• Koliko hrupa boste zmanjšali 
v vašem domu/pisarni?

• Kako lahko izboljšate varnost 
vašega doma/pisarne?

• Kakšna je kakovost notranjega 
zraka, ki ga dihate in kakšna 
bo po zamenjavi oken?

Dolgoročno zadovoljstvo
• Garancija, servis in poprodajne 

aktivnosti? Ali zagotavljajo vse?

Najpomembnejše zahteve 
pri nakupu oken
Preden se odločite za nakup, preverite nasled-
nje pomembne dejavnike:

Tradicija in 
izkušenje že od 
leta 1990



Kako izbrati okna in vrata?1POGLAVJE 
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Kakšna okna boste izbrali?
Tržišče je preplavljeno z različnimi ponudbami, 
a kaj je za vas najbolj optimalno? Najprej se od-
ločite, kaj vam pri nakupu oken največ pomeni, 
kaj bi si želeli in kaj za vas morda ni pomembno.

Potem natančno preučite kakovost in primer-
jajte cene. Svetujemo vam, da pri kakovosti ne 
odstopate, saj boste po nakupu lahko kaj kma-
lu razočarani. Dragocen je tako vaš čas, ki ga 
boste porabili za morebiti neuspešno reševanje 
reklamacij, kot tudi delo in čiščenje, ki je po-
vezano z dodatnimi popravili. 

Kaj morate vedeti v prvi v vrsti? 
Kakovost oken lako preverite s certifikati, ki 
jih podjetja pridobijo za kakovost, s tehničnimi 
podatki, ki so pri na videz zelo podobnih oknih 
lahko zelo različni in zato okna po kakovosti 
temeljito odstopajo. 

Naj vas izjemno nizke cene ne premamijo, ker 
vas bodo izdelki hitro razočarali. 

Pri nakupu oken morate biti pozorni 
na lastnosti materialov, natačnost 
izdelave oken, montažo in servis. 
Samo tako si lahko zagotovite 
brezhibno kakovost. 

Slabosti cenenih oken 
Najpogostejše slabosti cenenih oken so:
• obarvanje okvirjev zaradi 

vremenskih vplivov, na primer 
porumenelost belih okvirjev,

• nenatančni stiki okvirjev, ki 
nastanejo pri nenatančni izdelavi in 
vplivajo na slabšo tesnitev oken,

• oslabljeni okvirji, kar opazite po 
nižji teži v tehničnih podatkih,

• varčevanje pri okovju (kar 
se pozna pri teži okna),

• varčevanje pri debelini stekla,
• nekakovostna vgradnja in
• nezmožnost podjetja, da 

zagotovi nadaljni servis.

To je zgolj nekaj opozoril, ki jih morate pred 
nakupom stavbnega pohištva (oken in vrat) na-
tančno preveriti. 

Nato se v okviru določenega cenovnega razpo-
na lahko odločate o kakovosti, ki jo nujno ali po 
lastni želji potrebujete.

Kako izbrati?
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vam bo natančne podatke o tem podal izurjen 
svetovalec. Za vas naj bo pomembna predvsem 
informacija, kako učinkovita je naprava, za 
koliko kubičnih metrov prostora je primerna, 
kakšna je izguba energije iz notranjega prostora, 
kako je naprava oblikovana in kakšna je cena. 
Poleg tega pa se pozanimajte tudi za garancijski 
rok in servis.
Za ohranjanje toplotne energije v prostoru je 
torej pomembno:
• Izbrati učinkovita in kakovostna okna.
•  Ta okna morajo biti tudi brezhibno vgrajena.
•  Izvajalec vam mora priznati garancijo in 

omogočiti servis.
•  Za maksimalno učinkovitost je potrebno 

vgraditi tudi prezračevalni sistem.
•  Zunanji zidovi stavbe morajo biti ustrezno 

izolirani.
• 

Energetska obnova stavb 
Del gospodarnege ravnanja z energijo in pri-
hranki je tudi energetska obnova starih stavb, 
ki dandanes porabijo več kot v EU priporočljivih 
56 kWh/m2 na leto. Zelo stare stavbe v mestnih 
jedrih porabijo tudi več kot 120 kWh/m2 

na leto. Ni dovolj, da zamenjate zgolj stavbno 
pohištvo, izolirati je potrebno tudi zidove stav-
be, predvsem starih stavb v mestnih jedrih, ki 
danes zahtevajo večjo porabo energije za ogre-
vanje, kot je to priporočljivo v EU. Ker gre pri 
tem za prekomerno porabo energije iz fosilnih 
goriv in posledično za večje izločanje CO2 v 
okolje, boste z zamenjavo oken in izolacijo zu-
nanjih zidov posledično vplivali tudi na zmanj-
šanje onesnaževanja zraka.

Pristopov k reševanju obnove je mnogo, poskr-
bite za punudbo in obnovo izkušenega grad-
benega podjetja, s kakovostnimi izolacijskimi 
materiali in rešitvami po meri, s primerjavo 
cen, jamstvom in strokovnim servisom. 

Po celostni obnovi stavbe in zamenjavi stavb-
nega pohištva boste zadovoljni s počutjem in 
prihranki pri ogrevanju in hlajenju!

 www.mik-ce.si Pokličite 080 12 24
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Kakovost oken 
Ko se odločate za nakup oken, ne varčujte na 
račun kakovosti, temveč izberite optimalne 
rešitve za vaše potrebe. Kakovost oken lahko 
preverite s kazalci dovršenosti proizvodnje, ki 
vključuje računalniško natančnost, strojno 
brezhibno dodelavo in kakovost osnovnih 
materialov. Nakup načrtujte natančno in si za-
gotovite kakovost s pogodbo in garancijo. To 
vključuje svetovanje, ponudbo, meritve, proi-
zvodnjo, vgradnjo in servis oken, kar morate 
pri ponudniku natančno preveriti. Če manjka 
zgolj eden izmed naštetih dejavnikov, ponudba 
ni popolna. Pri ponudbi naj vam natančno in 
nazorno opišejo vse dejavnike. Pomembna pa je 
tudi informacija o tem, koliko oken in s kakšno 
kakovostjo jih izdela proizvajalec letno.

Tesnenje in prihranek energije za 
ogrevanje in hlajenje
Z novimi okni, najsi bodo PVC, lesena, alumi-
nijasta, kombinirana, dvoslojna ali troslojna, 
bomo zagotovo prihranili pri energiji, ki jo vla-
gamo v ogrevanje stanovanja pozno jeseni in 
pozimi. S kakovostjo in ceno okna se ti prihran-
ki večajo, a jih je potrebno prilagoditi vašim po-
trebam in željam, saj so pri majhnih oknih želje 
drugačne kot pri tako imenovanih “steklenih 
stenah”.
 
Toploto (pozimi) ali hladen zrak (poleti) ohra-
njamo v prostoru tudi z učinkovitimi dodatki 
k stavbnemu pohištvu. Če smo že izbrali naj-
bolj ustrezna okna in senčila, nam preostane 
še izbor naprave za prezračevanje. Ta bo dala 
energetsko učinkoviti vgradnji novih oken piko 
na i pri ohranjanju temperature v bivalnem ali 
poslovnem prostoru. 

Napravo, ki skrbi za prezračevanje prostorov, 
smo na kratko opisali že v prejšnjem odstavku. 
Na trgu je več naprav s podobnimi učinki, zato 



Samo s celovitim pristopom k obnovi vašega doma boste lahko 
maksimalno prihranili pri izgubi energije iz notranjih prostorov, najsi bo 

to toplota pozimi ali ohlajen zrak poleti, hkrati pa boste prispevali svoj 
delež k zmanjševanju onesnaženosti v okolju.

Celosten pristop

Lahko ga prihranite pri nepotrebnih 
dodatkih ali pa dolgoročno,  

s prihranki na o!grevanju/hlajenju 
in prezračevanju, s kakovostnimi 

in dobro izoliranimi 
okni in vrati.

Bodite gospodar
svojega denarja 

ODLOČAJTE SE PREUDARNO

€ $ £



16

Kako in kdaj se odločamo 
za zamenjavo oken?

Najpogosteje se za to odločimo pri novogradnjah ali 
v primerih, ko so naša stara okna že dotrajana, lahko pa 

tudi iz estetskih in funkcionalnih vzrokov.
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Kdaj začeti s prenovo oken?
Kadar razmišljate o kompletni prenovi doma, 
od tal do strehe, se odločate, kaj storiti najprej? 
Okna morajo biti predvsem kakovostno vgraje-
na in sama montaža ne sme povzročiti dodatnih 
težav, kot je na primer uhajanje toplega zraka sli 
prepuščanje vlage v stanovanje. Zato se odločite 
za izvajalca z dolgoletnimi izkušnjami in kako-
vostnimi uslugami. 

Seveda se zavedate, kaj je v vašem primeru zaradi 
dotrajanosti najbolj nujno. Znano je, da samo z 
zamenjavo oken toliko prihranimo pri ogreva-
nju, da lahko v zimskem času dvignemo tempe-
raturo v prostoru od 2 do 5 stopinj brez dodatnih 
stroškov. Dvig temperature za 1°C lahko namreč 
poveča strošek ogrevanja za 6 odstotkov! 

Običajno poudarjamo prihranek 
energije, varnost in hrup. Hkrati 
pa gre tudi za estetske in drobne 
funkcionalne izboljšave, kot so 
boljša uporabniška izkušnja, lepši 
izgled, enostavno čiščenje in 
vzdrževanje.

Kaj bomo z zamenjavo oken pridobili? 

Prihranite lahko tudi z lokalnim prezračevalnim sistemom 
Prihranite lahko z lokalnim prezračevalnim 
sistemom MIKrovent®, ki pri zračenju vrača 
toplotno energijo nazaj v prostor. Pozimi bos-
te prihranili toploto, ki vam zaradi potrebnega 

zračenja ne bo uhajala skozi odprta okna in po-
leti klimazitiziran ohlajen zrak iz klimatske na-
prave, ki ne bo po nepotrebnem hladila toplega 
zraka iz zunanjosti.
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Kako izboljšati kakovost vašega bivanja?

Ogljični odtis na okolico
V toplotno izolirani stavbi z dobro izoliranimi okni in vrati se z manjšanjem porabe energije iz 
fosilnih goriv in izločanjem CO2 zmanjšujete tudi ogljični odtis na okolico. 

Zamenjava starih oken
Ko ugotovite, da vaša stara okna že slabo tesni-
jo, so povešena ali kako drugače poškodovana, 
je čas, da jih zamenjate. S tem si boste prihra-
nili živce in privarčevali z energijo, hkrati pa 
boste tudi bolj varni pred hrupom in poveča-
jo svojo varnost pred vlomi. Investicija se vam 
bo kmalu povrnila. Današnja tehnologija in 
izdelava oken, kot tudi materiali, iz katerih so 
okna sestavljena, so mnogo bolj kakovostni kot 
v preteklosti in imajo ob pravilnem vzdrževa-
nju in servisiranju izjemno dolgo življensko 
dobo. Zato je pomembno, da okna kupite pri 
proizvajalcu, ki vam bo poleg garancije nu-
dil tudi servis. Predvsem v primerih, ko pride 
do fizičnih poškodb na primer na steklu in bo 
le serviser novo steklo lahko zatesnili z enako 
kakovostjo kot je bilo prvotno. Enako velja za 
druge morebitne poškodbe, ki jih originalni 
proizvajalec lahko popravi najbolje. Pred na-
kupom stavbnega pohištva torej preverite, ali 
proizvajalec oziroma ponudnik stavbnega po-
hištva nudi tudi servis.

Izbira oken za novogradnje 
Prvo pravilo je, da izberemo okna in vrata pred 
začetkom gradnje in tako predvidimo vse de-
tajle pravočasno. S tem se izognemo dodatnim 
stroškom, ki bi nastali ob morebitnih spremem-
bah odprtin. Sočasno se lahko odločimo tudi za 
žaluzije ali prezračevalnike oken, ki jih lahko 
vgradimo tako, da navzven ne bodo vidni in ne 
bodo vplivali na splošen videz zunanje podobe 
poslopja. 

Z gradbenim ali arhitekturnim načrtom se lah-
ko obrnete na svetovalca že v fazi odločanja o 
izbiri in načinu vgradnje oken in vrat. Ta vam 
bo svetoval, vam predstavil različne možno- 
sti, vam izračunal prihranek energije in vam v 
končni fazi izdelal tudi natančen načrt vgradnje 
s predračunom. Ob takšnem svetovanju in ka-
kovostni montaži do napak ne bi smelo priha-
jati in s končnim rezultatom boste optimalno 
zadovoljni.

Zmanjšajmo izločanje
iz fosilnih gorivCO2
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Zamejava oken je investicija*

v zdravo, varčno in kakovostno prihodnost

*  Obnovljena stara hiša 200 m2, s prvotno porabo 130 kWh/m2 na leto, na zmanjšano porabo 40 kWh/m2 na leto. Upoštevajoč 3% inflacijo.
** Vrednost povračila iz Eko sklada iz leta v leto različna za okna, prezračevanje, fasade, ...
***   5 kosov lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent® 30

Izkoristek peči 
za ogrevanje

95 %

Zmanjšanje izločanja CO2

60.750
kg/25 let 882 €/leto

    Letni
prihranek

Možnost povračila 
dela stroškov**

-1.800 €

eko sklad

Steklenih površin

40 m2

46.150 €

25-letni
prihranki*

0,98 €
liter

Cena kuril. olja

10.000 € 
Vrednost investicije oknapri rekuperaciji toplote

prezračevalnega sistema
pri ogrevanju ali hlajenju

40 %
Prihranki potrošnje stavbe

3.450 €
Vrednost investicije v lokalni 

prezračevalni sistem***
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Materiali za okna in vrata

	 MIK	okna,	vrata	in	lokalni	prezračevalni	sistemi	MIKrovent

Kako	izboljšati	kakovost	vašega	bivanja?

Kakšni materiali so na voljo? 

Tako za okna kot za vrata je na 
voljo kar nekaj materialov, ki se 
uporabljajo za profile. Predvsem 
vas želimo seznaniti z lastnostmi 
posameznih materialov, da se boste 
laže opredelili za izbor. 

PVC

Aluminij

Les Les-Aluminij

Izbira materialov 
Vsi materiali: PVC, les, aluminij in les-aluminij 
so danes izjemno kakovostno obdelani, razno-
likih oblik, velikosti, obstojni, različne izola-
cije, z modernimi stekli, okovji, primerni pa so 
za različne namene in okuse. Zato si jih lahko 
izberete glede na svoje želje in svojim potrebam 
primerno.

Vrednost vaše investicije 
Če primerjamo hišo z okni, senčili in izbranim 
materialom so:
• PVC okna vredna 100 enot, 
• lesna okna so vredna 135 enot, 
• ALU okna so vredna od 160 do 170 enot in
• LES-ALU okna so vredna od 180 do 200 

enot.
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Kako izboljšati kakovost vašega bivanja?

Okna iz PVC materiala so stabilna, obstojna, 
varna in enostavna za vzdrževanje. Finančni 
vložek v ta okna se nam najhitreje povrne, saj 
so okna kljub nekoliko nižji ceni od cene lesa in 
aluminija, kakovostna, toplotno in zvočno izo-
lirana ter na voljo v številnih zelo obstojnih ak-
rilnih barvah in dekorjih ter oblikah. Pozorni 
moramo biti na natančno izdelavo okvirjev 
in kril, tesnila, okovje in steklo. Številni na-
čini izdelave okvirjev s statičnimi kovinski-
mi ojačitvami, standardno 900 x 2300 mm, 

in lepljenje stekel omogočajo tudi velike di-
menzije okvirjev, ne da bi se ti ob pravilni 
uporabi povesili, vendar največ do velikosti  
1200 x 2500 mm.
Z okni iz PVC materiala si lahko za sorazmer-
no ugodno ceno privoščite visoko kakovost, 
odlično zvočno izolacijo in najvišje prihranke 
energije. Ob tem pa lahko izbirate med razli- 
čnimi estetskimi oblikami in barvami.

Prerez modernega PVC profila: MIK Kubus line, maksimalna toplotna izolacija okna do 0,65 W/m2K
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Kako	izboljšati	kakovost	vašega	bivanja?

Okna z aluminijastim ogrodjem so izjemno 
kakovostna in primerna tudi za vgradnjo v 
klimatsko zelo obremenjenih okoljih. Priporo-
čljiva so tudi za zasteklitve večjih površin, saj 
so izjemno stabilna in varna ter enostavna za 
vzdrževanje in uporabo. Pogosto se uporabljajo 
v poslovnih zgradbah, pa tudi v novejših za-
sebnih hišah, kjer so načrtovali velike steklene 
površine. Ta okna omogočajo izjemno tesni-
tev, zasteklitev velikih površin, varnost pri 
odpiranju ali drsenju in varčnost pri izgubi 

toplotne energije tudi v primerih, ko steklene 
površine prekrivajo večji del zidu.

Okna iz aluminija so izredno obstojna, estetska 
in kakovostna. Omogočajo visoke energetske 
prihranke in zagotavljajo izredno dobro nosil-
nost.

Kljub nekoliko višji ceni, so edina priporočljiva 
rešitev za velike steklene površine. 

Prerez ALU profila, MIK Schuco 75, maksimalna toplotna izolacija okna do 0,96 W/m2K
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Kako izboljšati kakovost vašega bivanja?

Je naravni trajni material, ki v marsikom vzbuja 
domačnost in toplino. Danes se lesena okna iz-
delujejo drugače kot v preteklosti in so pogosto 
oplemenitena še z drugimi materiali. Zaradi 
natančnosti izdelave, in uporabe kakovostnih 
materialov, so tudi ta okna zelo stabilna in op-
timalno toplotno in zvočno izolirana. Njihova 
življenjska doba je precej daljša kot v preteklo-
sti. Pogosto imajo tudi sistem za odvajanje vode, 
ki se nahaja v oblogi kril s trajno elastičnimi 
pokrovi. Najboljši učinek na lesenih oknih ima-
jo kvalitetni lazurni premazi na vodni osnovi, 

ki les zaščitijo pred staranjem, ga polepšajo in 
mu dajo želeni ton, ob tem pa ohranijo vidno 
strukturo. 

Lesena okna so bila okna preteklosti. V sodo- 
bnem času pa moderna izbira zaradi pametne-
ga kombiniranja naravnega lesenega materi-
ala, trajnih pvršinskih in globinskih zaščit in 
odličnih izolacijskih vložkov. Počutje ob po- 
gledu na naraven les vas navdaja s toplino, pri-
hranki pa so enako visoki kot pri drugih tipih 
oken!

Prerez lesenega profila, LES Comfort line 90, maksimalna toplotna izolacija okna do 0,77 W/m2K

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O
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Les-Aluminij

	 MIK	okna,	vrata	in	lokalni	prezračevalni	sistemi	MIKrovent

Kako	izboljšati	kakovost	vašega	bivanja?

Sodobna tehnologija omogoča kombinacije 
večih materialov, ki dajejo odlične rezultate 
v smislu dobrega videza, trajnosti in funkci-
onalnosti. Les in aluminij sta odlična kombi-
nacija, ki nudita toplino naravnega materiala 
lesa in vzdržljivost aluminija. Gre za lesena 
okna z aluminijasto oblogo. Ta obloga oknu 
nudi zaščito na zunanji strani stavbe in odlič-
no sprejema in odbija bremenilne vremenske 
vplive. 

Okna z okvirji iz lesa in aluminija ponujajo 
najboljše razmerje med toplino v prostoru in za- 
ščito na zunanji strani stavbe.
Estetsko so prilagojena notranjemu in zunanje-
mu prostoru.

Prerez les-ALU profila, LES ALU Elegance line 90, maksimalna toplotna izolacija okna do 0,73 W/m2K

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O
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Kako izboljšati kakovost vašega bivanja?

Izbira barv 
PVC okna so obarvana po akrilni lestvici. ALU 
okna in ALU obloge so obarvana po RAL le-
stvici. Izbirate lahko tudi barve s površinskimi 
finostrukturnimi vzorci. PVC okna je možno 
dobiti tudi z lesnimi dekorji, ki posnemajo po-
vršinske vzorce lesa.

Varnost
Pri zasteklitvi večjih odprtin, predvsem na lažje 
dostopnih in slabše varovanih mestih, svetuje-
mo še dodatno protivlomno zaščito okovja in 
stekla vašega stavbnega pohištva z višjo varno-
stno zaščito oken proti poškodbam in vlomu, 
vse do najvišje RC2 stopnje. Najvišjo stopnjo v 
pritličju, srednjo v prvem nadstropju in osnov-
no v višjih nadstropjih.

Nekatera podjetja vgrajujejo varnostna oko- 
vja z varnostno gobico in kljuko, z višjo stop-
njo varnosti, že v osnovna oz. standardna 
okna. 

Dodatki
Okna in vrata niso popolna, če ne vsebujejo 
dodatkov, kot so senčila, rolete, police, kljuke, 
komarniki in drugi elementi, ki nadgrajujejo 
funkcionalnost kakovostnih oken.

Izbira oblik oken
Okna so lahko različnih oblik in ponujajo mož-
nosti različnih načinov odpiranja. Izbirate lah-
ko med pravokotnimi, okroglimi in trikotnimi 
ter kombiniranimi.

OSN OSN

RC 2
RC 2

RC 2
RC 2

RC 2

RC 2
RC 1 RC 1

Primer pravilne ureditve protivlomne zaščite

OSN  Osnova 

RC 1  1. stopnja 

RC 2  2. stopnja 
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Saloni po Sloveniji 
Lahko nas obiščete v naših salonih po vsej 
Sloveniji, kjer boste osebno poklepetali in 
si zagotovili brezplačno svetovanje. 

Dodatne informacije 
Če potrebujete več informacij o posameznih tipih oken ali materialih za okna, nam pošljite 
vprašanja na mik@mik-ce.si ali pa si oglejte našo spletno stran: www.mik-ce.si in digitalne 
verzije publikacij z več tehničnimi podrobnostmi.

Brezplačna telefonska številka 
Med delovniki pa smo vam na razpolago 
za svetovanje tudi na brezplačni telefonski 
številki:

080 12 24
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Kako izbrati steklo?

	 MIK	okna,	vrata	in	lokalni	prezračevalni	sistemi	MIKrovent

Kako	izboljšati	kakovost	vašega	bivanja?

Okna so lahko dvo ali troslojno zastekljena. 
Ponudba stekel pa obsega:
termo-izolacijska stekla, zvočno-izolacijska ste-
kla, varnostna stekla in razna tonirana stekla. 

Debelina stekel
Debelejša stekla so vsekakor bolj primerna za 
termično izolacijo kot tanjša, ne glede na za-
steklitev. Za zmerno podnebje največkrat upo-
rabljamo debelino 4 mm, pri čemer se stranke 
odločajo za dvo ali troslojno zasteklitev, glede 
na velikost oken in potrebo po prihranku to-
plotne energije. 

Poznamo pa tudi kombinirane zasteklitve, pri 
katerih uporabimo eno tanjše in drugo debe-
lejše steklo, kar prispeva k višji zvočni izolaciji. 

Običajno se uporablja kombinacija 4 mm in  
8 mm stekla. Pri izjemno močni zvočni izola-
ciji pa se uporablja 8 mm steklo v kombinaciji 
z dvemi 4 mm stekli, ki sta ločeni z dvoslojno 
izolativno folijo in združeni skupaj v 9 mm de-
belo stekleno ploskev. Ali pa dvakrat dve 4 mm 
stekli, ki sta ločeni z zvočno izolacijsko folijo, 
pri čemer dobimo 2 stekleni ploskvi debeline  
8 mm.

Dvoslojna in troslojna zasteklitev 
Že takoj nam je jasno, da je troslojna zastekli-
tev glede tesnenja učinkovitejša od dvoslojne 
in MIK proda letno okoli 98 odstotkov oken 
s troslojnim steklom. Danes so okna tehnolo-
ško tako kakovostno izdelana, da priporoča-
mo troslojno zasteklitev, ki je termično in zvo- 
čno učinkovitejša. O troslojnem zastekljeva-
nju je potrebno razmisliti predvsem tam, kjer 
so potrebe po učinkovitejšem tesnenju zaradi 
izpostavljenosti vremenskim vplivom in veli-
kosti stekel nujne. Oziroma tam, kjer se želi s 
kakovostno novogradnjo prihraniti pri energiji 
učinkovito in dolgoročno. 
Kaj se nam najbolj izplača? Zakaj? V ceni ni veli-
ke razlike, vendar so mnenja različna. Nekateri 
prisegajo na dvoslojna okna, predvsem na južni 
strani stavbe, kjer naj bi le-ta bolje prepuščala 
toploto sonca pozimi. A je ista lastnost v pole-
tnih mesecih nadloga, ker nam ogreva bivalne 
prostore nad prijetne temperature, hkrati pa 
porabljamo energijo s klimatskimi napravami. 
Zaščitimo se lahko s senčili. Po drugi strani pa 
nekateri na severni strani prisegajo na troslojna 
stekla. MIK priporoča troslojna stekla povsod, 
razen na Primorskem, kjer pozimi ni potrebno 
troslojno izolativno steklo, v poletnih mesecih 
pa se pred soncem zaščitimo s senčili.

Tesnjenje in zadrževanje energije v zaprtem 
prostoru je pri troslojnem, primerno izolira-
nem oknu več kot 2-krat večje in je smiselno 
predvsem tam, kjer je steklenih površin zares 
veliko. Stekla, ki jih imate na izbiro, so različna 
po toplotni in zvočni izolaciji.

Ob izbiri materiala za okvir in krilo 
okna, ki predstavljata nosilni del 
le-tega, je pomembno izbrati tudi 
ustrezna stekla. Ta se ločijo po 
debelini, kakovosti in obarvanosti. 
Skladno s tem imajo tudi različno 
funkcijo. Debelina stekel vpliva na 
tesnenje, tako toplotno, zvočno 
kot varnostno. Zato se za vsakega 
od teh dejavnikov priporočajo 
točno določena stekla. Pomembna 
je kakovost izdelave stekla v 
računalniško vodeni proizvodnji.
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Primera varnostno-izolacijskega stekla z lepljenimi stekli

8+ 16 4 8+ 16 4 

5 61 1

2 2

2 2

3 3

Primera dvoslojnega in troslojnega termo-izolacijskega stekla

4 16 4 4 14 144 4 

1 1 1 11

2 2 2

2 2 2

3 3 3

4 4 4

4 4
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Lastnosti: 

1  Debelina stekla 4 mm

2  TGI distančnik

3  Polnjeno s plinom Argonom

4  Nizkoenergijski nanos

5   Debelina dveh stekel 4+4 mm ločenih z enoslojno varnostno folijo debeline 0,38 m

6   Debelina dveh stekel 4+4 mm ločenih z dvoslojno ali večslojno varnostno folijo 

7   Debelina stekla 6 mm - zvočno-izolacijsko steklo

 8  Debelina dveh stekel 4+4 mm ločenih večslojno zvočno-izolativno folijo

Primera zvočno-izolacijskega stekla

6 16 4 8+ 16 6

7 781

2 2

2 2

3 3

4 4

Posebna stekla
Obarvana stekla pridejo v poštev predvsem v primeru, ko želimo zastreti poglede z ulice, ublažiti 
močne sončne žarke na izpostavljenih južnih stenah ali pa zaradi estetskega učinka.



Zakaj potrebujete senčila?4POGLAVJE 
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Kako	izboljšati	kakovost	vašega	bivanja?

Kaj so torej glavni dejavniki, zaradi katerih mo-
rate razmisliti o nakupu ustreznih žaluzij, ro-
let ali drugih senčil? To so predvsem: senčenje, 
preprečevanje vdora močne svetlobe in toplo-
te v prostor, zagotavljanje zasebnosti, zvočna 
in toplotna izolacija in protivlomna varnost.

Žaluzije 
Notranje žaluzije so izdelane iz tanjše alumi-
njaste pločevine, največkret montirane v pro-
storu in preprečujejo predvsem vdor sončnih 
žarkov v prostor ter zagotavljajo zasebnost 
oziroma zastrtost pred zunanjimi pogledi. Zu-

nanje žaluzije, ki so izdelane iz debelejše alu-
minjaste pločevine, priporočamo za senčenje 
tistega dela objekta, ki je izpostavljen direktne-
mu soncu in pa za senčenje velikih steklenih 
površin. 

Žaluzije omogočajo tudi prilagajanje svetlobe, 
kar daje svetlobi v notranjosti poseben čar, saj 
pronica v prostor skozi različno široke odprtine 
ali reže.

Zaradi širokega izbora različnih materialov in 
barv, jih pogosto uporabljajo arhitekti in ljudje, 
ki poleg funkcionalnih značilnosti želijo izpo-
staviti tudi estetske učinke. 

Čeprav se vam bo po bežnem 
razmisleku zazdelo, da senčila 
niso potrebna, se spomnite vročih 
poletnih dni, ko vam je sonce na 
južni strani pripekalo v notranje 
prostore, z močnimi žarki motilo 
vaš pogled in še dodatno segrevalo 
prostor. Ali pa trenutka, ko ste 
si zaželeli zasebnosti, pa okna 
niste imeli s čem zagrniti. Da ne 
omenjamo poskusa vloma, pri 
katerem so prav zunanje rolete 
vlomilcu prekrižale načrte. Notranja žaluzija

Zunanja žaluzija
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Rolete 
Rolete so lahko iz PVC in ALU materialov in 
zagotavljajo zasebnost, zaščito doma pred vre-
menskimi vplivi in s posebnimi dodatki tudi 
pred vlomilci. Z  njimi lahko dosežemo popol-
no zatemnitev prostora, ščitijo nas pred hru-
pom in nam pomagajo varčevati pri stroških 
za ogrevanje. Prav tako poleti pomagajo pri 
vzdrževanju ohlajenega zraka v prostoru. Po 
nekaterih podatkih lahko z uporabo rolet pri- 
hranimo do 80 odstotkov energije potrebne za 
ohlajanje prostora, če so zaprte. Nameščene so 
na zunanji strani stavbe in zahtevajo zelo malo 
nege in vzdrževanja. 

Rolete, ki se upravljajo s pomočjo elektromotor-
ja in jih lahko vodimo tudi daljinsko, vsebujejo 
protivlomne vzmeti, ki onemogočajo nasilno 
dviganje le-teh, ko so spuščene. Tudi roletam z 
ročnim upravljanjem lahko dodamo nekatere 
protivlomne elemente, kot so vzmeti ali zapira-
la. Pri namestitvi rolet je zato najbolj pomem-
ben argument varnost, poleg tega, da poskrbijo 
tudi za senčenje ter zvočno in toplotno izolacijo.

Polkna 
so senčila, ki imajo svoje funkcionalne značil-
nosti in so prilagojena predvsem arhitekturnim 
in oblikovalskim zahtevam. Zagotavljajo sen-
čenje, zasebnost ter delno zvočno in toplotno 
izolacijo. Lahko so iz različnih materialov: lesa, 
PVC in aluminija.

ALU polkna zaradi raznolikosti samega mate-
riala in možnosti barvanja le-tega, dopuščajo 
številne estetske učinke, prilagajanja zunanjim 
delom stavb in notranjosti.

Pri končni odločitvi za senčila 
boste verjetno tehtali med tem, 
kaj je za vas bolj pomembno in kaj 
manj. Zgoraj zapisane navedbe so 
zgolj zapis osnovnih značilnosti 
senčil, ki so trenutno na tržišču. 
O vseh podrobnostih in dodatnih 
možnostih se brezplačno posvetujte 
s svetovalcem, ki bo upošteval vaše 
želje in jih skušal oblikovati  
v najbolj ustrezno ponudbo.

Zunanje nadokenske rolete

ALU polkna

Zunanje nadometne rondo rolete
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Notranje plise senčilo 

Notranje rolo senčilo

Zunanje žaluzije podometne 

Brisole senčila

Zunanji screen roloji

Zunanje žaluzije podometne Zunanje žaluzije podometne
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Kako izbrati 
ustrezna vrata?
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Izbirate lahko med zunanjimi, notranjimi in 
garažnimi vrati ter protipožarnimi vrati.

Glede na vaše potrebe lahko izbirate med števil-
nimi vrstami vrat, ki so specifična po svojih zna-
čilnostih. Zato je dobro, da pred nakupom vsaj 
približno veste, kaj si želite. Pri podrobnostih pa 
vam bodo pomagali svetovalci. Pri vhodnih vra-
tih vas bo verjetno zanimala predvsem varnost, 
ob tem pa še material, zunanji izgled oziroma 
oblika vrat, funkcionalnost, način zapiranja in 
tesnenja, odpornost in vzdržljivost ter kakovost 
in obstojnost. Pri notranjih vratih boste morda 
na prvem mestu iskali ustrezno estetsko obliko, 
potem vas bo zanimal material, način zapiranja, 
morda tudi zvočna izolacija in še kaj. 

Na tržišču so na voljo osnovne oblike masivnih 
vrat, številne oblikovne rešitve vratih kril in 
okvirjev.

Kako izbrati 
ustrezna vrata?

Tudi vrata so tako kot okna 
pomemben del stavbnega pohištva. 
Iz zgodovine arhitekture vemo, da 
so portali - vhodi v stavbe, vedno 
predstavljali pomembene dele 
stavb. Prav tako so pomembni tudi 
notranji prehodi med prostori, ki 
prispevajo k udobju in zasebnosti 
v vašem domu ali poslovnem 
prostoru. 

Materiali za vrata
• PVC, 
• aluminij, 
• les in
• les-aluminij.

Znotraj vratnih kril lahko izbirate tudi med 
različnimi polnili in stekli različnih estetskih 
učinkov, različnih debelin, struktur in funkci-
onalnosti.

Ognjevarna vrata so lahko iz:
železa, aluminija, drugih ognjevarnih kovin in 
posebnega lesa.

Vrata so lahko tipska, ali pa izdelana po naro-
čilu. 

Pri izboru vrat je najbolj pomembno vedeti, kaj 
lahko zahtevate. Poleg oblike, ki si jo želite, lah-
ko izbirate tudi med različnimi značilnostmi in 
nivoji kakovosti.

Poleg estetskih dejavnikov so pomembne funk-
cionalne značilnosti:
• ognjevarnost od 30, 60 do 120 minut,
• toplotna in zvočna izolativnost,
• varnost,
• odpornost na vremenske vplive,
• garancija in
• servis.

V tem smislu vam lahko kakovosten proizva-
jalec ponudi številne možnosti kombinacij z 
vrhunsko izvedbo in vgradnjo kot tudi garan-
cijo in servisom. 



Kako izbrati ustrezen 
prezračevalni sistem?
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Kako izbrati ustrezen 
prezračevalni sistem?

Film »Airless Era«, ki je za ogled na voljo na 
na spletni strani http://airlessera.com/ ali 
https://youtu.be/UE7ach2n3n0, odlično pri-
kaže probleme današnjega časa, ko ljudje 
preživimo večino časa v zaprtih prostorih, 
pri tem pa je notranji zrak tudi do 6-krat 
bolj onesnažen kot zunaj. Ljudje se soočajo 
z vse več zdravstvenimi težavami, kot so bo-
lezni dihal (astma, bronhitis, pljučni rak ...), 
alergije, kapi ter rak.

V letu 2018 je Svetovna zdravstvena organizaci-
ja (WHO) v izsledkih raziskav z zaskrbljenostjo 
opozorila na nevarno visoke stopnje onesnaže-
nega zraka v številnih območjih po svetu. Novi 
podatki razkrivajo, da 9 od 10 ljudi diha zrak, 
ki vsebuje visoke koncentracije onesnaženih 
delcev, kot so črni karbon, ki pronicajo globo-
ko v pljuča in v kardiovaskularni sistem člove-
ka. WHO predvideva, da približno 7 milijonov 
ljudi vsako leto umre zaradi izpostavljenosti 
finim delcem v onesnaženem zraku, ki vodijo 
k boleznim, kot je kap, bolezni srca, pljučni rak, 
kronične bolezni dihal in respiratorne infekcije, 
vključno s pljučnico.

WHO z zaskrbljenostjo opozarja tudi, da 91 od-
stotkov svetovne populacije živi v prostorih, 
kjer slaba kakovost zraka presega mejo smernic 
za kakovost zraka, ki jih še priporoča WHO. 

Tudi lastniki oken in vrat, ki zelo dobro tesni-
jo, se morajo zavedati, da so z nakupom le-teh 
prihranili pri ogrevanju oziroma hlajenju 
prostorov, ne smejo pa pozabiti na svež zrak, 
ki ga je v zaprte prostore kljub temu potrebno 
redno dovajati. 

Da bi energetsko prihranili tudi pri prezrače-
vanju in s tem zagotovili potreben svež zrak, 
ponujamo na tržišču prezračevalne naprave, 
ki bodo zagotovo poskrbele za zdravju pri-
jaznejšo atmosfero v ambientih. Pri tem pa se 
boste izognili občasnim prepihom, ki so po- 
trebni za izmenjavo zraka v zaprtih prostorih, 
ob tem pa tudi prihranili, saj omenjene napra-
ve prostor prezračujejo varčno in vanj ne spu- 
ščajo zunanjega hrupa, hladnega zraka pozi-
mi in toplega poleti. 
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Dobro prezračen prostor je eden 
najpomembnejših dejavnikov za 
prijetno in zdravo bivanje v zaprtem 
prostoru. Mnogi uporabniki kot 
tudi ponudniki stavbnega pohištva 
dajejo preveč pozornosti toplotni 
izolaciji, ne da bi ob tem poudarili 
pomen prezračevanja. Svež zrak je 
v prostoru nujno potreben za naše 
zdravje, vendar želimo pri tem kljub 
temu varčevati tudi z energijo. 

Zakaj zračimo?



42

Govorimo o lokalnih prezračevalnih napravah, 
ki jih je za razliko od centralnih prezračevalnih 
naprav možno vgrajevati v stavbe naknadno, 
pri sanaciji objektov, saj ne rabijo velikih grad-
benih posegov. Vgrajevanje je možno z malo 
stroški in še manj komplikacijami. Primerne 
pa so tudi za novogradnje.

Na voljo obstaja več vrst lokalnih prezračeval-
nih naprav, ki jih je možno skoraj neopazno 
umestiti v prostor, zagotavljajo pa kakovostno 
izmenjevanje notranjega in zunanjega zraka, 
ob tem pa boljše naprave zrak tudi segrevajo 
in tako prispevajo k minimalnim energetskim 
izgubam.

Gre za rekuperacijo toplote zraka pozimi in 
hladnega zraka poleti.

Pomen prezračevanja in ohranjanja 
toplotne energije
Svež zrak je v prostoru nujno potreben za 
naše zdravje, vendar želimo pri tem kljub vse-
mu varčevati tudi z energijo. V ta namen lah-
ko poleg racionalnega hitrega in učinkovitega 
prezračevanja s prepihom, ki naj traja približno 
3-5 minut, kupimo tudi dodatke k oknom. Na 
voljo so estetsko oblikovani kasetni dodatki, 
ki se vgradijo nad okna in skrbijo za redno 
in varčno prezračevanje prostora pri zaprtem 
oknu, kar preprečuje nabiranje kondenza in 
neprijetnih vonjav v prostoru. Investicija v to se 
nam lahko kaj kmalu povrne. Več o tem na nas-
lednjih straneh. Dober zrak je takšen, ki vse-
buje veliko količino kisika z negativnimi ioni.

Ali je »svež zrak« resnično tako 
zdrav?
Da, to drži. Dober zrak je ključen za naše 
zdravje. Izsledki raziskav gredo celo v smeri, 
da nas svež zrak lahko obvaruje pred nastan-
kom raka.

Svež zrak lahko definiramo kot hladen, ne-
onesnažen zrak v naravnem okolju. Bogat je 
s kisikom in negativnimi ioni,... Nikakor pa 
svež zrak ne obstaja povsod. Z vse večjo urba-
nizacijo in industrializacijo v mestih je zrak vse 
bolj onesnažen. Na Kitajskem je na primer zrak 
v nekaterih mestih tako onesnažen, da vanje 
dovažajo vrečke »svežega zraka«, s pomočjo ka-
terega lahko ljudje dihajo kvalitetnejši zrak ali 
pa si kupujejo prezračevalne enote, ki zunanji 
onesnažen zrak očistijo tudi najmanjših PM2,5 
rakotvornih delcev in privedejo očiščen zrak v 
prostor.

Pogosto nam rečejo, naj se odpravimo ven, na 
svež zrak. V zaprtih prostorih zrak hitro izgu-
bi kisik. Ko sedite za vašo mizo, dihate plitko 
in nenaravno. Posledica je utrujenost in po-
manjkanje koncentracije. Telovadba na sve-
žem zraku pa nam po drugi strani omogoča 
globoko dihanje. Vdihamo več kisika in iz pljuč 
izdihujemo porabljen zrak. To ima za rezultat 
več energije in boljše razpoloženje.

V eni od raziskav so korejski zdravniki napoti-
li 43 odraslih žensk na 1-urni sprehod v gozd, 
19 pa so jih napotili na sprehod čez mesto. Re-
zultati primerjalne analize - prej in potem - so 
pokazali, da se je krvni tlak žensk, ki so se 
sprehajale skozi gozd, občutno znižal. Elasti- 
čnost njihovih arterij se je izboljšala. Pri tistih 
ženskah, ki so se sprehajale po mestu, pa ni bilo 
opaženih nobenih sprememb.

Študija na Japonskem je prav tako pokazala, 
da sprehod po gozdu znižuje krvi tlak, srčni 
utrip ter stresne hormone. Poleg tega je medi-
cinska šola Nippon v Tokiu odkrila znake, da 
se s hojo po gozdu aktivirajo »celice naravnega 
morilca«, ki so sestavni del imunskega sistema 
v telesu, ki se bori proti raku.

 www.mik-ce.si Pokličite 080 12 24
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Ali ste vedeli?
Da 4,2 milijona smrti na letni ravni raziskave WHO 
pripisujejo slabemu onesnaženemu zraku zunaj.

Da 3,8 milijona smrti na letni ravni raziskave WHO pripisujejo 
izpostavljenosti dimu v gospodinjstvu pri pripravi hrane.

Da 91 odstotkov svetovne populacije živi v prostorih, kjer slaba kakovost zraka 
presega mejo smernic za kakovost zraka, ki jih priporoča WHO.

V letu 2018 je Svetovna zdravstvena organiza-
cija (WHO) v rezultatih raziskav z zaskrblje-
nostjo opozorila na nevarno visoko stopnjo 
onesnaženosti zraka v številnih območjih po 
svetu. Novi podatki razkrivajo, da 9 od 10 ljudi 
diha zrak, ki vsebuje nevarno visoko koncen-
tracijo onesnaženih delcev, kot je na primer 
črni karbon, ki prodrejo globoko v pljuča in v 

kardiovaskularni sistem človeka. WHO predvi-
deva, da približno 7 milijonov ljudi vsako leto 
umre zaradi izpostavljenosti finim delcem v 
onesnaženem zraku, ki vodijo k boleznim, kot 
so: kap, bolezni srca, pljučni rak, kronične 
bolezni dihal in respiratorne infekcije, vključ-
no s pljučnico.

9 od 10 ljudi na svetu diha onesnažen zrak

preberi vse in si označi
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Kako izboljšati kakovost zraka  
v prostoru?



44

Onesnažen zrak tudi v slovenskih 
domovih
Časopis Dnevnik je v obsežnejšem članku že 
leta 2015 navajal, da je po nekaterih podatkih v 
Sloveniji zaradi neustreznega zraka v prostorih 
že več kot 50.000 domov oziroma bivalnih enot 
neprimernih za bivanje. Če ni ustrezne zame-
njave zraka, se notranji zrak zasiti in ne more 
več sprejemati vlage. Posledice so nastali črni 
madeži, ki se nabirajo na stenah bivalnih pro-
storov, kaj šele v naših pljučih in dihalih.

Onesnažen zrak kot glavni vzrok 
smrti nenalezljivih kroničnih 
bolezni 
Številne smrti, ki so povzročene zaradi 
onesnaženega zraka, se po raziskavah WHO 
pripisuje NKB diagnozam. V smislu globalnega 
bremena je onesnažen zrak povzročitelj več 
kot tretjine smrti zaradi kapi, pljučnega 
raka, kroničnih respiratornih bolezni in kar 
četrtine smrti zaradi ishemičnih bolezni srca. 

Pljuča in onesnažen zrak
Raziskave WHO pripisujejo 43 odstotkov vseh 
pljučnih bolezni ter smrti zaradi pljučnega 
raka onesnaženemu zraku. Onesnažen zrak 
tako na letni ravni povzroči kar 1,8 milijona 
smrti zaradi pljučnih bolezni in raka.

Srce in onesnažen zrak
Raziskave WHO pripisujejo 25 odstotkov vseh 
smrti zaradi srčnih bolezni onesnaženemu 
zraku. Onesnažen zrak torej vsako leto povzro-
či 2,4 milijona smrti zaradi srčnih bolezni.

Možgani in onesnažen zrak
Raziskave WHO pripisujejo 24 odstotkov vseh 
smrti možganskih kapi onesnaženemu zraku. 
Onesnažen zrak torej povzroči 1,4 milijona 
smrti zaradi kapi vsako leto.

Nevidna ubijalca – onesnažen zrak 
in radon
Onesnažen zrak morda ni vedno viden, lahko 
pa je smrtno nevaren, tako velja tudi za 
plin radon. Večina bolezni, ki jih vsako leto 
pripisujemo onesnaženemu zraku, so pljučne 
bolezni in rak.

NEVIDNI UBIJALEC
Onesnaženosti zraka po navadi ne 

opazimo, je pa lahko smrtno nevaren.

29 %
SMRTI 

ZARADI 
PLJUČNEGA

RAKA

24 %
SMRTI 

ZARADI
MOŽGANSKIH

KAPI

25 %
SMRTI 

ZARADI 
SRČNIH

BOLEZNI

43 %
SMRTI 

ZARADI
PLjUČNIH 
BOLEZNI

Slika 1: raziskave WHO, 2018
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Slika 2: Število smrtnih žrtev na leto na podlagi študije EPA.

Kaj je radon in kako škoduje 
zdravju?
Radon je plin brez barve in vonja, ki je radio-
aktiven in nastaja ob razpadanju urana. Pri-
soten je praktično v vseh vrstah zemlje, nizke 
koncentracije radona pa najdemo tudi v zraku, 
ki ga dihamo vsak dan. Težave z radonom na-
stopijo, ko vstopi v vaš dom in tam ostane ujet. 
Dolgotrajna izpostavljenost visokim koncen-
tracijam radona namreč povzroča pljučnega 
raka. 

Kako nevaren je pravzaprav 
radioaktivni plin radon? 
Na podlagi študij, ki jih je izvedla EPA, ame-
riška agencije za varstvo okolja, je radon v pri-
merjavi s številom smrti zaradi izpostavljenosti 
določenim nevarnostim, največji povzročitelj 
smrti. V študiji so ugotovili, da je radon večji 
povzročitelj smrti, kot je število smrti zaradi 
voženj pod vplivom alkohola, padcev v hiši, 
utopitev ali požarov.

Rezultati raziskav so prav tako potrdili, da je 
v prostorih, ki so bližje tlom, koncentracija ra-
dona večja. Največja koncentracija radona je v 
kletnih prostorih ter v zgradbah, ki so zgraje-
ne iz žlindrine opeke. Z ustreznim prezrače-
vanjem prostorov lahko koncentracijo radona 
bistveno znižamo ter vzdržujemo za zdravje 
neškodljive koncentracije.

Slika 3: Povprečna vrednost radona v stavbah 
na območju Nemčije, 2018. Vir: Menzler et. al. 

REŠITEV: 
Dobre prezračevalne naprave z vgrajenimi 
senzorji radona imajo možnost kontrolira-
nega delovanja prezračevanja v prostoru. S 
tako nadziranim prezračevanjem v prosto-
ru ni več nevarne izpostavljenosti radonu. Slika 4: Povprečna vrednost radona na 

območjih v Sloveniji. Vir: dr. Damijan Škrk 
z Uprave RS za varstvo pred sevanji.
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Če bi želeli prostor dobro prezračiti, bi na-
mreč morali prezračevati prečno, torej povsem 
odpreti okno, oziroma napraviti prepih za naj-
manj tri do pet minut (večkrat dnevno). Tako 
je danes ob vgradnji sodobnih oken v številnih 
državah EU že obvezna tudi vgradnja sistema 
za prezračevanje, na urejanje prezračevanja pa 
čaka še ogromno stanovanj in drugih obstoje-
čih nepremičnin, kot so vrtci, šole, bolnišnice, 
hoteli in drugi objekti. S 1. januarjem 2018 je 
v Nemčiji, na Poljskem, Češkem, v Švici, na 
Danskem ter na Švedskem namreč pričela 
veljati uredba za obvezno prezračevanje, zato 
je nakup sodobnih oken pogojen z nakupom 
ustreznega prezračevalnega sistema.

Kaj je rekuperacija?
Pri snovanju novih in najbolj učinkovitih teh-
nologij obnovljive energije ne gre le za izkori-
ščanje sonca ali vetra in uporabe tovrstne teh-

nologije v naših domovih ali pisarnah. Prava 
znanost je narediti kar največ iz tega, kar nam 
je v naravi dano in tudi na ta način pomagati 
pri zmanjšanju našega kolektivnega vpliva na 
okolje. To vključuje tudi količino energije, ki jo 
izgubljamo v okolje na dnevni ravni.
Rekuperacijski sistemi delujejo tako, da svež 
zrak segrevajo ali hladijo s pomočjo zraka, ki 
ga izpuščamo iz prostora. 

Ali nam v primeru uporabe reku-
peracije ni potrebno več ogrevati?
Ne, to ne drži. Res pa je, da bistveno zmanjšamo 
porabo energije oz. moč naprav za ogrevanje in 
hlajenje za cca. 40 odstotkov. Rekuperacijski si- 
stemi ne zamenjujejo potrebe po pečeh za ogre-
vanje, bojlerjev, ali druge tehnologije, ki jo upora- 
bljate za talno ali radiatorsko ogrevanje prostorov, 
ampak zgolj pomagajo, da je ob uporabi določene-
ga ogrevalnega sistema uporaba toplotne energije 
bolj racionalna. Naloga rekuperacijskih sistemov 
torej je, da delujejo skupaj s sistemom za gretje 
in omogočajo recikliranje toplega zraka, ki na ta 
način zagotovi, da od njega izkoristite največ. Za 
gospodinjstvo lahko obnovljivi sistemi zračenja 
omogočijo prihranke pri računih za ogrevanje, 
pozitivno vplivajo na zdravje in poskrbijo za 
boljše počutje – hkrati pa omogočijo, da je vaša 
hiša toplejša kljub prezračevanju v zimskih mese-
cih. V naših domovih je najlažje izgubiti toploto. 
Preprosto odpremo okno in topel zrak izpustimo 
v atmosfero, a s tem delamo dvojno škodo – ško-
do okolju in ekonomsko škodo zaradi neracional-
ne uporabe toplotne energije, ki jo zagotavljamo z 
gretjem. Z ventilacijskim sistemom boste torej na 
eni strani dobili svež, topel zrak, ki bo konstan-
tno krožil skozi hišo. Na drugi strani pa boste pri- 
hranili pri ogrevanju, saj tradicionalno zračenje 
z izpustom zraka v atmosfero ne bo več potrebno. 
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Kako izboljšati kakovost vašega bivanja?

S tem, da malo odpremo okno ali 
celo tako, da je zgoraj priprto, 
bomo v zimskem času zgolj ohladili 
stene v prostoru, v poletnem 
času pa stene v prostoru dodatno 
ogreli, kar bo imelo za posledico 
naslednje: svež zrak, ki bo vstopal 
v prostor, bomo v zimskem času 
dodatno hladili zaradi hladnih sten 
in obratno v poletnem času.

Kako pravilno zračiti?
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Kako deluje rekuperacija?
Prezračevanje je ključ in hkrati tudi največji 
problem gradbeništva v zadnjih letih. EU v 
novi direktivi, ki je pričela veljati s 1. 1. 2018, 
govori predvsem o razmerju med dvocevnimi 
in enocevnimi prezračevalnimi sistemi. Zara-
di vsaj štirih slabosti enocevnih sistemov, ki 
so: vdor zunanjega hrupa, nižja povprečna re-
kuperacija, isti kanali pretoka zraka - možnost 
onesnaženja z bacili in možnost ustvarjanja 
nadtlaka/podtlaka v prostor, je EU naklonjena 
dvocevnim prezračevalnim sistemom. 

15 odstotkov evropskih prezračevalnih si- 
stemov, med katerimi je tudi MIKrovent, 
pri svojem delovanju uporablja tehnologijo 
dvocevnega sistema zagotavljanja rekupera-
cije. MIKrovent rekuperacijski sistemi delujejo 
tako, da odvajajo toploto iz zraka, ki se ga sicer 
izloča v okolje, in tako pridobljeno toploto pa 
vseskozi dovajajo svežemu, filtriranemu zraku, 
ki se ga dovaja v prostor. Proces rekuperacije 
poteka tako, da se izdihan zrak v procesu proti 
končnemu odvodu v okolje pomika preko sto-
tine drobnih prekatov in hkrati skozi stotino 
drobnih prekatov pomika hladen zrak iz okolja. 
Oba tokova svežega in izdihanega zraka se 
srečujeta, vendar brez možnosti, da bi se med 
seboj fizično pomešala. Ker nikoli ne pride do 
fizičnega stika, se tako omogoči zgolj prenos 
toplote iz slabega zraka na svež zrak. Toplota 
izdihanega zraka je torej dodana hladnemu 
vstopnemu zraku, ki tako postane ogret, in šele 
v tej fazi prehaja v prostor. V atmosfero, torej 
v okolje, pa se tako odvaja samo izdihan zrak, 
brez njegove toplotne energije, ki se ohrani v 
prostoru.

Pri delovanju se priporoča uporaba dvocev-
nih sistemov, ki omogočajo ločeno potovanje 
svežega in izdihanega zraka v času rekupera-
cije. Takšen dvocevni sistem rekuperacije upo-
rabljajo tudi vsi modeli naprav MIKrovent.

Prednost MIKroventa je tudi v tem, da omo-
goča podhlajevanje prostora v poletnih mese-
cih.

Ali moram o rekuperaciji prezrače- 
valnega sistema razmišljati že ob 
nakupu ogrevalnega sistema?
DA, vsekakor, saj na ta način izkoristimo 
energijo ogretega zraka in jo privedemo nazaj 
v prostor. Tako lahko bistveno zmanjšamo 
moč ogrevalnih in hladilnih naprav za 30-
40 odstotkov. Rekuperacijska ventilacija delu-
je neodvisno od našega običajnega sistema za 
gretje. V posameznih prostorih so nameščene 
enote rekuperacijskega sistema ali rekuperacij-
ski sistemi, ki za nas opravljajo ločene dovode 
in odvode zraka v prostor. 

Kako drago je pravzaprav 
prezračevanje z rekuperacijo?
Če je prezračevalna naprava, ki jo izberemo, 
boljša in kvalitetnejša, npr. MIKrovent 60, 
ima pri maksimalnem izpihu rekuperacijo 
95 odstotkov, več bomo prihranili. Ključno 
pri nakupu prezračevalnega sistema je:
• Koliko svežega zraka pride v prostor v 72 

urah in kakšna sta vlaga in temperatura 
zraka? 

• Koliko energije privarčuje z rekuperacijo?
• Pred kakšnim zunanjim hrupom nas obva-

ruje, ker ne odpiramo več oken za prezra-
čevanje?

• Koliko bolj je dom, ko so okna zaprta?
• Kakšna je življenjska doba in garancija 

naprave in kakšni so minimalni stroški 
vzdrževanja naprave?

Tehnologija za toplotno obnovljive sisteme se 
je v zadnjih letih izredno izboljšala in danes so 
na voljo sistemi, ki omogočajo toplotno reku-
peracijo 95 odstotkov izkoristka energije pri 
maksimalnem pretoku zraka 60 m3/h (napra-
ve MIKrovent). Tako lahko pri izpustu izdiha-
nega zraka v okolje in dovodu svežega zraka v 
prostor, ohranimo 95 odstotkov toplote.

	 MIK	okna,	vrata	in	lokalni	prezračevalni	sistemi	MIKrovent

Kako	izboljšati	kakovost	vašega	bivanja?
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Kako izboljšati kakovost vašega bivanja?

Imamo dve možnosti: 
•  centralna prezračevalna naprava (v novih 

stavbah) ali 
•  lokalna prezračevalna naprava (primerna za 

nove in stare stavbe).

Centralni sistemi
Centralni sistemi imajo dobro rekuperacijo 
toplote, potrebujejo več prostora za napravo 
in kanale, so običajno tišji in zahtevnejši za 
vzdrževanje, ker moramo upoštevati stroške 
rednega čiščenja kanalov. V stavbah z visokimi 
stropovi je mogoča vgradnja kanalov nad dvoj-
ni strop ali v estrihe pri novogradnjah. Zaradi 
teh večjih gradbenih posegov, ki se morajo do-
dati k ceni prezračevanja, je strošek centralne-
ga sistem na koncu višji.

Lokalni sistemi 
Lokalni sistemi imajo to prednost, da za njiho-
vo namestitev niso potrebna velika gradbena in 
inštalacijska dela v bivalnih prostorih, ni ka-
nalov, ne potrebujemo dodatnega prostora za 
napravo, ni potrebe po čiščenju kanalov. Potre- 
bno je narediti le eno do dve odprtini na fasadi. 
Zaradi kratkih cevi, po katerih potuje zrak, pa 
je poraba energije za prenos svežega zraka po 
kanalih do prostorov bistveno manjša.

Filtri
Vsi sodobni prezračevalni sistemi imajo filtre 
za svež zrak, vendar je pri kakovosti filtracije 
zelo pomembno upoštevati tudi vrsto filtra, ki 
je v uporabi. Ključno je, da pred nakupom pri-
dobite informacije o tem, katere filtre uporablja 
izbrani prezračevalni sistem. Manj kakovostni 

Kakšen prezračevalni sistem 
potrebujete? filtri namreč zadržujejo manj drobnih delcev 

in obratno. Ločimo med enostavnimi filtri, 
kot si G4 (PM10) ter kompleksnejšimi, kot je 
na primer F7 (PM2,5). Slednji lahko zadržuje-
jo tudi najbolj fine delce, ki so prepoznani kot 
rakotvorni. Posebni filtri pa zadržijo tudi cve-
tni prah. Vsi prezračevalni sistemi MIKrovent 
uporabljajo najkakovostnejše filtre za zunanji 
zrak, tipa F7 (PM2,5).

Delovanje prezračevalnih sistemov 
pri nizkih temperaturah (pod 0°C)
Večina prezračevalnih naprav je za delovanje 
testirana po standardu EN308, po katerem se 
delovanje testira pri temperaturi 5°C. Kaj pa se 
zgodi, ko se zunanje temperature spustijo pod 
0°C? Takrat pri večini prezračevalnih sistemov 
nastopijo težave z nedelovanjem zaradi pojava 
kondenzacije in kondenzata. Slednji  v primeru 
temperatur nad lediščem teče po fasadi in tako 
uničuje zunanjo podobo vaše nepremičnine. 
V primeru zunanjih temperatur pod 0°C, ko 
kondenzat ne more več odtekati na prosto, pa 
se lahko pojavijo tudi ledene sveče na zunanji 
strani fasade. V kolikor živite v podnebju, kjer 
so temperature pozimi tudi pod lediščem, vam 
svetujemo, da pred nakupom prezračeval-
nega sistema pri ponudniku prezračevalnih 
naprav pridobite informacije o tem, kako se 
prezračevalni sistemi obnašajo v času tempe-
ratur pod 5°C ter v primeru temperatur pod 
lediščem. 
Pomemben sestavni del MIKrovent prezrače-
valnih sistemov, z visoko stopnjo rekuperacije, 
je elektronika, ki nadzoruje nastanek kondenza 
z različnimi režimi delovanja. Za nekaj sekund 
se vključi tudi grelnik, s ciljem, da se prepreči 
nastanek kondenzacije in posledično ledenih 
sveč. Večina naprav na trgu takšnega sistema 
nima, zato se tudi rekuperacija toplote pri niz-
kih zunanjih temperaturah zmanjšuje (podat-
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ki v prospektih veljajo namreč pri temperaturi 
zunanjega zraka +5°C - predpis EN308, testira-
nje pri 5°C). Najsodobnejši sistemi za zračenje 
stavb so danes opremljeni z vsemi elementi, ki 
smo jih nekoč imeli le pri zahtevnih klimatiza-
cijskih napravah: zvezno regulacijo pretoka ter 
senzorji za kontrolo vlage, CO2, kontrolo radio-
aktivnega plina radona in koncentracijo organ-
skih spojin VOC. Odlikuje jih relativno nizka 
šumnost in sprejemljiva cena.

Ventilator 
Ključni element naprave pa je ventilator, ki 
mora imeti zajamčeno življenjsko dobo (brez 
spremembe v kakovosti delovanja) vsaj 50.000 
do 70.000 ur. Mnogi standardni ventilatorji 
temu pogoju ne ustrezajo (ležaji). 
Zelo pomemben je seveda izkoristek motorja, 
z nizko porabo energije. Ta naj doseže vsaj 
360 Pa tlaka, kolikor je potrebno, da prive-
demo z maksimalno močjo tlaka 120 m3/h 
zraka v prostor skozi najkvalitetnejše filtre F7 
(ki izločajo 97 odstotkov rakotvornih delcev 
velikosti PM2,5). Pazite pri nakupu: Boljša 
kot je naprava, boljše filtre vsebuje in bolj je 
učinkovita. Ventilatorji pa so praviloma tišji.

MIKrovent
Proizvodi MIK za lokalno prezračevanje ustre-
zajo najnovejšim zahtevam in vsebujejo vse ele-
mente za njihovo delovanje v najneugodnejših 
pogojih. Kupec lahko naroči izvedbe, ki vsebu-
jejo vse navedene elemente, ali pa samo del njih.

Lokalno prezračevanje MIKrovent
To se izvaja z namenom, da bi preprečili izgu-
bo toplote iz prostora, ki ga ogrevamo. Vemo 
namreč, da pri klasičnem zračenju ustvarjamo 
prepih, ki smo mu izpostavljeni vsaj nekaj mi-
nut, hkrati pa izgubimo v prostoru pridobljeno 
toploto, ki je v zraku.
Naprava za prezračevanje, ki ob pravilnih na-
stavitvah enakomerne izmenjave notranjega in 
zunanjega zraka, pozimi skrbi za učinkovito 

prezračevanje z minimalno, pravzaprav zane-
marljivo izgubo toplote, poleti pa je povezana s 
klimatsko napravo in skrbi za učinkovito kro-
ženje hladnega zraka.
Takšne naprave omogočajo:
• možnost priklopa na centralni nadzorni sistem,
• olajšanje življenja alergikom (čisti vstopni zrak),
• so lahko del razširitve okna,
• lahko se prilagodijo različnim dimenzijam oken,
• so skladne z zahtevami novih EU standardov in
• so idealne pri toplotnih sanacijah stavb in no-

vogradnjah.
Z vgraditvijo takšne naprave zagotavljate svež 
zrak v prostoru skozi ves dan, ne da bi pri tem utr-
peli omembe vredne izgube toplote ali hladnega 
zraka poleti. Ob tem se izognete prepihu in hkra-
ti poskrbite za boljšo kakovost bivanja. Z upora-
bo prezračevalnih sistemov MIKrovent bomo 
prav tako preprečili vdor zunanjega hrupa za  
100 odstotkov oz. do 36 dB. Lokalni prezrače-
valni sistemi so primerni tako za stanovanjske 
prostore, hiše, stanovanja v domačem okolju 
kot tudi za poslovne prostore, kot so bolnišni-
ce, domovi za upokojence, vrtci, šole, hoteli, 
skratka povsod, kjer je kakovost bivanja v za-
prtih prostorih pomembna.
Lokalne prezračevalne naprave so odlična inve-
sticija, saj zagotavljajo od 2 do 4-krat nižji stro-
šek začetne investicije in precej nižje stroške 
vzdrževanja v primerjavi s centralnim prezra-
čevalnim sistemom. So idealna rešitev za nizek 
finančni vložek in visok prispevek k zdravju, 
zlasti tam, kjer se ljudje veliko časa zadržujejo v 
zaprtih prostorih. Vemo namreč, da svež zrak 
prispeva k produktivnosti, boljšemu počutju, 
manjšim možnostim okužb.
Prednosti MIKroventa:
• zračenje prostora pri zaprtih oknih,
• uravnavanje naprav ročno, daljinsko ali s te-

denskim programom,
• zagotovljen sistem varnosti pri močnem vetru,
• subvencija EKO sklada,
• ohranjanje funkcije varnosti pred vlomom,
• ohranjanje toplotne izolacije,
• preprečevanje prepiha,
• preprečevanje vstopa zunanjega hrupa in
• enostavnost uporabe.
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Spodbude slovenskega in 
drugih EU EKO skladov

7POGLAVJE 
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Pred leti so s subvencijo spodbujali samo cen-
tralne sisteme. Rastoče povpraševanje in vse 
večja priljubljenost uporabe lokalnih prezra-
čevalnih sistemov pa je botrovala temu, da 
so v zadnjih letih lokalni prezračevalni si- 
stemi postali enakovredni centralnim. Še več, 
zaradi enostavne vgradnje (ki je možna tudi 
v primeru adaptacij), enostavnega vzdrževanja 
in čiščenja ter primernosti za različne veliko- 
sti stanovanj in objektov, lokalni prezračeval-
ni sistemi danes po priljubljenosti celo prehi-
tevajo centralne sisteme.

Kateri izdelki lahko pridobijo 
subvencijo?
Subvencijo lahko dobijo prezračevalni siste-
mi, ki imajo visoko stopnjo rekuperacije in 
nizko porabo energije. Pomembno je, da vsa-
ko leto preverite, kakšni so aktualni razpisi za 
subvencije, saj so običajno razpisi časovno ter 
vrednostno omejeni do porabe določene vred-
nosti sredstev. 

Potrditev za najbolj kakovostne sisteme prezra-
čevanja je zagotovo tudi priznanje Eko sklada, 
ki omogoča, da se lahko prezračevalnemu si- 
stemu ob nakupu dododeli subvencija. Za pri-
dobitev subvencije mora produkt proizvajalca 
namreč ustrezati visokim tehnično tehnološ-
kim zahtevam Eko sklada. Podati je potrebno 
vso ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je 
produkt v skladu z visokimi zahtevami. Samo 
najbolj kakovostni prezračevalni sistemi dobijo 
potrditev sklada, da so primerni za subvencio-
niran nakup. Vse pogoje za nakup s subvencijo 
izpolnjuje tudi MIKrovent.

Kako pridobiti subvencijo?
Za nakup naprave s subvencijo mora fizična 
oseba na Eko sklad že pred opravljenim naku-
pom posredovati določeno dokumentacijo. Od 
proizvajalca mora pridobiti ponudbo, posli-
kati dejansko stanje in izpolniti obrazec za 
pridobitev subvencije, ki je na voljo na sple-
tnih straneh sklada.

Kupec po opravljeni montaži skladu pošlje še 
račun in sliko opravljene montaže in sklad mu 
v določenem roku povrne del sredstev, ki so na 
voljo v razpisu.

Dobro je izbrati takšnega proizvajalca pre-
zračevalnih sistemov, ki ima prodajno osebje 
tehnično in strokovno dovolj usposobljeno za 
svetovanje in strokovno pomoč pri pravilnem 
izpolnjevanju, svetovanju in oddaji dokumen-
tacije za pridobitev EKO subvencije, saj lahko 
nepopolno ali napačno pripravljena doku-
mentacija pomeni, da sklad stranki ne dodeli 
sredstev.

V kolikor niste prepričani, če boste sami dovolj 
dosledno uredili celotno dokumentacijo za pri-
dobitev subvencije, ne odlašajte. Prepustite se 
strokovnemu vodenju za izpolnjevanje doku-
mentacije za pridobitev subvencije EKO sklada, 
usposobljeni ekipi MIK-a Celje.

Eko sklad Slovenije je prepoznal 
vrednost prezračevanja  
s prezračevalnimi sistemi. Tako že 
več let v letnem razpisu fizičnim 
osebam omogoča subvencije višini 
med 20 in 25 odstotki za nakup 
in vgradnjo centralnih in lokalnih 
sistemov za prezračevanje  
z rekuperacijo.
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Vodnik za ustrezno izbiro stavbnega pohištva in prezračevanja

Kako izboljšati kakovost vašega bivanja?
Pri odločitvah za zamenjavo starih oken ali pa za nakup oken za novogradnjo, vas za-
nima, kakšna okna bodo za vaše potrebe najprimernejša. Različno izdelana okna iz 
različnih materialov dajejo različne rezultate, vi pa si želite, da bi odgovarjala vašim 
zahtevam. Nekateri dajete prednost toplotni izolaciji, drugi potrebujete predvsem 
zvočno izolacijo, pa varnost in vzdržljivost, najzahtevnejši pa kar vse v enem. Ob tem 
imate tudi želje po estetski usklajenosti in splošni funkcionalnosti, zagotovljenem 
servisu in enostavnem vzdrževanju. K temu pogosto sodijo še želje po ustreznem 
senčenju prostorov in energetsko učinkovitem prezračevanju. 

Na koncu pa vsi skupaj tehtamo še med ceno in kakovostjo ter preračunavamo, kaj 
se nam najbolj izplača.

Vodnik vam bo na enostaven način podal najpomembnejša znanja o oknih in vam 
pomagal pri odločitvah ob nakupu stavbnega pohištva in prezračevalnih naprav.

mik-ce.si

MIK Celje, d.o.o. je proizvajalec PVC, ALU in lesenega stavbnega pohištva ter ponudnik 
celovitih rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve objektov. V 30-ih letih obstoja 
je podjetje pod taktirko generalnega direktorja Francija Pliberška raslo in se razvilo  
v družbeno odgovorno podjetje z 200 zaposlenimi, ki se lahko pohvali tudi z evropskim 
priznanjem poslovne odličnosti. Vizija in cilji za prihodnost so jasno zastavljeni in  
v skladu z našim sloganom ‘Izzive spreminjamo v uspehe!’

Pišite nam 
Za novogradnje priporočamo, da se že pred pričetkom gradnje oglasite pri nas z na-
črti in željami glede stavbnega pohištva, senčil, prezračevalnih naprav in ostalih do-
datkov. Tako vamo bomo podali nasvete, kako izbrati zase ustrezna okna in vrata 
ter prezračevalne sisteme. Izrisali vam bomo podrobnosti vgradnje in vam svetovali, 
kako lahko pripravite zidove in preklade, da ne bo toplotnih mostov, ki bi vam kasne-
je povzročili podražitev objekta. S tem boste prihranili čas in denar.

Če nam zaupate svoj problem, vam bodo naši strokovnjaki odgovorili in svetovali 
po elektronski pošti ali telefonu. Lahko pa se oglasite tudi v naših salonih po vsej 
Sloveniji. Vprašanja in odgovore bomo uvrstili v naslednje različice vodnika, zato ne 
odlašajte ‒ mi smo vam na razpolago, nasveti pa so zastonj.

E-pošta: kakovost.bivanja@mik-ce.si

Za več informacij pokličite brezplačno:  080 12 24

mikrovent.io airlessera.com


