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Nové měřítko v oblasti 
tepelných izolací oken a dveří  
Janisol HI spojuje estetiku a technickou vyzrálost. Velmi štíhlé pohledové šířky dávají akcent 
architektuře, zatímco inovativní technologie pro nejlepší možné oddělení tepelných mostů garantuje 
minimální tepelné ztráty. Vyzrálé technické řešení pro okna a dveře staví až dodnes nedosažitelné 
hodnoty prostupu tepla na standard pro nadčasovou architekturu v kombinaci s nejlepšími tepelnými 
vlastnostmi.  
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Nejlepší hodnoty díky vizionářské 
technice  

 
Inovativní ocelový systém, který snižuje dosavadní koeficienty prostupu tepla na polovinu. 

Již dlouho je v hledáčku dnešní architektury systém trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. 
Stále stoupající požadavky v oblasti tepelné techniky podtrhují nastavený trend. S profily Janisol 
HI nabízí Jansen ocelový systém , který splňuje dnešní vysoké izolační požadavky a svým 
systémovým řešením garantuje měřitelně excelentní hodnoty parametru U. Tento nárůst kvality 
izolačních vlastností byl možný díky speciální izolační a spojovací technice, při níž jsou optimálně 
využity přednosti oceli ve spojení izolačními materiály. Jako rozšíření k Janisol HI okna a dveře a 
ve smyslu hesla "vše z jedné ruky" nabízí Jansen se svým fasádním systémem VISS HI chytré 
řešení pro fasády s certifikací pro pasívní domy .Že HI systémy dodrží, co slíbí, dokazuje 
předcertifikace okenní konstrukce Janisol HI pro pasívní domy ve Švýcarsku - jako vůbec první 
ocelové okno v historii. 
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Janisol HI okna 

Ocelové okno s optimálním přerušením tepelného mostu. Moderní okno 
musí splňovat vysoké nároky moderní doby: úspora energie, těsnost vůči dešti 
i proudění vzduchu, pohodlná úspora, statické požadavky, ale i vysoké 
estetické nároky. Janisol HI ocelová okna a pevná prosklení přesvědčují, že 
díky izolačním můstkům z polyuretanu zesíleného skleněnými vlákny, s 
nejlepšími tepelnými i statickými vlastnostmi, tyto požadavky splňují. 
Konstrukce dosahují pro pevná zasklení hodnoty Uw až 0,69 W/m2K a pro 
otvíravá okna hodnoty až 0,8 W/m2K. Při hloubce okenního křídla 90 mm je 
standardní výška křídla až 2800 mm a hmotnost maximálně 180 kg. Lze 
zasklít různé zasklívací jednotky do tloušťky 67 mm. Díky velmi štíhlým 
pohledovým šířkám a široké škále povrchových úprav se vysoké požadavky 
na tepelnou izolaci dají splnit jak funkčně tak esteticky. 
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Dveře s vysokým stupněm izolace snižují úniky energie na minimum. 
Obzvláště ve veřejných budovách s velkým provozem osob jsou požadavky 
na bezpečnost, životnost a tepelnou izolaci ještě zvýšeny. Dveře Janisol HI 
spojují mechanickou stabilitu s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi do 
jednoho kompaktními celku. Díky izolačním můstkům z polyuretanu 
zesíleného skleněnými vlákny dosahují hodnoty Uw až 1,0 W/m2K. Při hloubce 
profilu 80 mm lze zasklít různé zasklívací jednotky do tloušťky 57 mm. Velmi 
široký sortiment kování a příslušenství jakož i různé možnosti prahového 
provedení umožňují přizpůsobení se každé stavební situaci. Díky specielně 
tvarovanému izolátoru je osazení zámků a příslušenství velmi jednoduché a 
racionální. 
 

Janisol HI dveře 
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Výsledky zkoušek pro Janisol HI 
okna a dveře 

 

 

 

 

Vysoce izolované systémové řešení, na které se lze spolehnout. Vedle maximálních izolačních vlastností se 
rozšířily možnosti na bezpečnost a trvanlivost konstrukcí obzvláště ve veřejných budovách s velkým pohybem osob. 
Ocel zcela splňuje tyto požadavky přesvědčuje svojí enormní stabilitou i při extrémních zatíženích. Tím jsou ocelové 
systémy v porovnání s jinými materiály ve své životnosti nepřekonatelné.  
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Jednoduchá konstrukce díky 
vyzrálé technice 
Praktické systémové komponenty se postarají o efektivní zpracování. Méně je někdy více a v případě Janisol 
HI obzvláště rychleji: osazení zámku u dveří trvá jen několik málo minut. Optimalizované zabudování je možné díky 
redukovanému počtu systémových komponent. Přitom je zámek integrován do izolátoru, čímž úplně odpadají 
náročná frézování ocelových částí profilu.  
Přídavní profily nejsou u okenního systému Janisol HI vůbec zapotřebí, protože střední těsnění je upevněno přímo 
na profil.  
Díky návrhovému programu Janisoft si můžete nechat vytvořit vlastní individuální návrh. Praktický kalkulační 
program nabízí projektantům a zpracovatelům detailní přehled během celého procesu návrhu a realizace.  
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Stavební systémy JANSEN  
 

 

 

 

 

Kompetence v oceli. Klíč k úspěchu leží v ruční práci. Jako rodinný podnik s tradicí sází Jansen na 
individualitu a nabízí na míru střižená objektová řešení. Díky promyšlenému vývoji a použití vhodných 
materiálů je systém obzvláště přívětivý k životnímu prostřední a trvale udržitelnému rozvoji. Propojení 
znalostí, vědy a dlouholetých zkušeností se odráží přímo ve vývoji systémů - a to z generace na generaci: 
pro větší náskok v systému.   
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