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Zahteve za prenovo fasadnega ovoja 

 toplotna prehodnost oken Uw ≤ 1,0 W/m2K 1, 2 

 fasadne plošče prezračevane fasade 1, 2 

 demontaža obstoječih 

 ponovna montaža obstoječih na koncu 

 vertikalni nosilci ostanejo 1, 2 

 točkovni nosilci za vpetje oken na vertikalnih profilih naj ostanejo in nova 
okna  naj se vpne v obstoječe nosilce (po potrebi podaljšati) 2 

 „premontaža oken se izvede tako, da se prekine toplotni most med oknom in 
alu vertikalnim fasadnim nosilcem, okna se zamaknejo za 8-10 cm na 
notranjost objekta, ustrezno se predelajo okenske police.“ 1 

 parapetne alu kasete s toplotno izolacijo ostanejo 2 

 nova (dodatna) toplotna izolacija v parapetih 2 

 doda se 8 cm toplotne izolacija na obstoječo 

 pusti se prostor za prezračevani sloj (dovod in odvod zraka pod 
kasete) in prostor za žaluzije 

 notranje police ostanejo obstoječe (demontaža in ponovna montaža) 2 

 skozi objekt ni nobenih transportov materiala 2 

 vsa odpirajoča okna morajo biti opremljena s senzorjem odprtosti 2 

 izvedbo je potrebno zagotoviti s sistemskimi rešitvami (brez improvizacij) 2 

 čim manj dela naj bo na objektu 2 

 zmanjšana možnost človeškega vpliva (napake) 2 

 enostavnost montaže 2 

 zrakotesnost, vodotesnost 1, 2 



Zahteve za novo stavbno pohištvo 

Toplotna prehodnost okna Uw [W/m2K] 

zakonodaja / predpisi projektna naloga / arhitekt / investitor 

Tehnična smernica: učinkovita raba energije 
TSG-1-004:2010 (PURES 2010) 
Točka 3.1.3.: 
Toplotna prehodnost oken (steklo in okvir) pri 
oknih s kovinskim okvirjem ne sme biti večja 
od 1,6 W/m2K. 

Stran 29: 
Alu troslojna okna se zamenjajo z novimi v 
istem barvnem odtenku, ki ima toplotno 
prehodnost 1,0 W/m2K.  

Vodotesnost 

zakonodaja / predpisi projektna naloga / arhitekt / investitor 

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 
12. člen: 
Okna ter balkonska in vhodna vrata vgrajena v: 
• pritličje ali prvo nadstropje morajo ustrezati 

razredu 4A po SIST EN 12208 
• drugo ali tretje nadstropje morajo ustrezati 

razredu 7A po SIST EN 12208 
• četrto ali višje nadstropje morajo ustrezati 

razredu 9A po SIST EN 12208 

Zrakotesnost 

zakonodaja / predpisi projektna naloga / arhitekt / investitor 

Tehnična smernica: učinkovita raba energije 
TSG-1-004:2010 (PURES 2010) 
Točka 3.4..: 
V stavbah je treba uporabljati okna in vrata z 
izjavo o skladnosti z naslednjimi razredi 
zrakotesnosti: 
• vsaj razreda 2 po SIST EN 12207, za okna 

in balkonska vrata vgrajena v eno ali 
dvoetažne stavbe in za vhodna vrata 
vgrajena v prvem ali drugem nadstropju 
stavbe 

• vsaj razreda 3 po SIST EN 12207, za okna 
in balkonska vrata vgrajena v tri ali 
večnadstropne stavbe in za vhodna vrata 
vgrajena v tretji ali višji etaži stavbe 

Uw ≤ 1,0 W/m2K 

razred 9A 
po SIST EN 12208 

razred 3 (4) 
po SIST EN 12207 





Obstoječe stanje – horizontalni prerezi 

A 

B 



Obstoječe stanje – vertikalni prerezi 

C 



Obstoječe stanje – šibke točke fasadnega ovoja 

A 

B 

C 

              Toplotna prehodnost okna 
 

              Uw > 2,5 W/m2K * 

 
                      * … ocena 

Tesnjenje oken 
• silikonski spoj stekla s profili 
• tesnila odpirajočih elementov 
• spoj okna z ostalimi 

konstrukcijami 
• preboj ročice za upravljanje  
     žaluzij 

TOPLOTNI MOSTOVI 

TESNENJE 



Schüco AWS 75.SI+ 

Schüco AWS 75.SI+ 

Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 
Uf = 0,9...1,6 

W/m2K 

Zvočna izolativnost po EN ISO 140-3 do 48dB 

Protvlomni razred po ENV 1627 do RC3 

Zrakotesnost po EN 12207 razred 4 

Vodotesnost po EN 12208 razred 9a 

Odpornost na udarni veter EN 12210 razred C5/B5 

Mehanske lastnosti po EN 13115 razred 4 

Mehanska trajnost po EN 12400 razred 3 

zasteklitev Ug 
[W/m2K] 

okno Uw [W/m2K] 

0,7 0,96 

0,6 0,86 

0,5 0,78 

Uw vrednosti okna  
 

vedno je upoštevana troslojna zasteklitev s TGI 
distančnikom stekla 



Predlog izvedbe 

A 

B 

D 







Steklena fasada 
 

 Predlog izvedbe preko obstoječe fasadne konstrukcije 
 Brez selitve uporabnikov 

X  predlog ekonomsko neupravičen 



Štirje (4) novi (nekataloški, projektni) profili 

Končni predlog izvedbe 

 

Posebna (objektna, nekataloška) rešitev na osnovi sistema Schüco AWS 75.SI+. 
 
Novi profili podboja in novi profili na spoju z obstoječimi nosilnimi vertikalnimi alu stebri zagotavljajo: 
 

 manj dela v delavnici  
 manj dela pri montaži 
 enostavnejšo izvedbo brez raznih dodatnih pločevin 
 hitrejšo izvedbo 
 manj možnosti za napake pri izvedbi 
 vsa tesnjenja so izvedena po principu suhega tesnjenja, brez uporabe raznih tesnilnih mas 

 





Postavitev vzorca 



Sanacija fasadnih plošč 

 eloksirane aluminijske kasete 

 vgrajene skoraj 40 let v relativno agresivnem okolju 

sonce dež prašni delci smog 

 KAKO FASADNIM PLOŠČAM POVRNITI LESK? 

 mehanske poškodbe 



November 2018 





 
 
Izvedba sanacije fasadnega ovoja november 2018 – april 2019 (6 mesecev) 
 
 demontirane, očiščene in ponovno montirane ≈ 7000 m2 pločevinaste fasade 
 sanirane ≈ 7000 m2 osnovne toplotne izolacije debeline 10 cm v netransparentnih delih 

fasade 
 vgrajene ≈ 6500 m2 dodatne toplotne izolacije debeline 8 cm v netransparentnih delih fasade 
 demontiranih ≈ 2500 okenskih elementov 
 vgrajeno enako število novih okenskih elementov 
 ≈ 4500 m2 (bruto) steklenih površin 

 
 objekt v času sanacije polno operativen 
 selitve v času sanacije niso bile potrebne 
 objekt je popolnoma ohranil svojo arhitekturo 
 pripravljen je na naslednjih (najmanj) 40 let uporabe 

 
 
 



Peter Bandelj, dipl. ing. str.   

Vodja tehnične službe 

  

T: + 386 1 280 73 00 

M: + 386 31 584 231 

E: peter.bandelj@alukoenigstahl.si  
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1000 Ljubljana, Slovenija 
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