
PROPASIV® Profil  
pod vstupní dveře

Tepelněizolační 
profily PROPASIV®

ABYSTE SE DOMA CÍTILI DOBŘE

Z hlediska tepelné izolace je u vchodových a balkonových dveří nejkritičtěj-
ším místem práh. Prochládání podlahy v blízkosti dveří prakticky znamená 
zmenšení obyvatelné plochy a výrazné snížení komfortu v místnosti. 
Obdobná situace nastává u oken v oblasti parapetu, kde nelze konstrukci 
okna překrýt venkovním zateplovacím systémem. V zimě pak od okna 
„táhne“, v létě se interiér zbytečně otepluje. Systém PROPASIV® nabízí 
kompletní sortiment okenních (podkladních), podprahových a rozšiřova-
cích tepelněizolačních prahů pod všechny typy oken a dveří.

Zamezení prochládání pod okny a dveřmi

PROPASIV® Profil  
pod balkonové dveře

PROPASIV® Profil  
pod zdvižně-posuvné dveře

Využíváme moderní špičkové materiály a technologie
Součinitel prostupu tepla U = 0,65 W/(m2·K) pro PROPASIV® Profil okenní tl. 60 mm.

Tepelněizolační profily PROPASIV® se vyznačují vysokou nosností a pevností, vynikajícími tepelnětechnickými 
parametry a nízkou hmotností. Unesou všechny typy a velikosti oken a dveří.



Představte si bydlení  
bez tepelných mostů
  Lepší kvalita života 
  Vyšší tepelný komfort 
  Nižší náklady na vytápění 
  Lepší energetická bilance domu
  Delší životnost otvorových výplní 
  Delší životnost stavebních konstrukcí

Neváhejte nás kontaktovat pro konzultaci a poptávku
Tel.: +420 773 737 519

E-mail: propasiv@propasiv.cz

PROPASIV s.r.o.
Hybešova 61, 602 00 Brno

www.propasiv.cz

Všechny produkty naleznete na  
www.propasiv.cz, pro objednání  
využijte ikonu e-shopu.

Přehled dalších produktů společnosti PROPASIV®

Montážní bloky PROPASIV®

Montážní bloky PROPASIV® jsou určeny k zamezení 
vzniku tepelných mostů při kotvení různých staveb-
ních prvků a konstrukcí do zateplovaných fasád.

Izolace VakuPRO
VakuPRO je vakuová izolace s unikátními vlastnost-
mi ( λ=0,007 W/(m·K) ), které ji činí nejúčinnější 
tepelnou izolací na trhu. Stačí 5× tenčí tloušťka než 
při použití běžné izolace.

Izolace PROPASIV® Aerogel
PROPASIV® Aerogel je moderní tepelná izolace 
s vynikajícími vlastnostmi ( λ=0,015 W/(m·K) ). Díky 
své praktičnosti je vhodná do míst s minimem pro-
storu, kde běžné izolace nevyhovují.

Izolace PROPASIV® Calostat 
PROPASIV® Calostat je vysoce účinná  
protipožární tepelná izolace vhodná do míst  
se zvýšenými požadavky na protipožární ochranu 
a nedostatkem prostoru. Třída reakce na oheň 
A2-s1, d0; λ=0,019 W/(m·K).  

Dokážeme pro vás najít profesionální řešení

  Jsme tým odborníků s mnohaletými  
zkušenostmi i ze zahraničí

  Zpracujeme návrh technického řešení  
vaší zakázky

  Poskytujeme odborné a rychlé poradenství

  Na objednávku reagujeme pružně

  Ke každému PROPASIV® Profilu je k dispozici  
technická dokumentace i se zakreslením typického  
konstrukčního detailu

  Nabízíme komplexní řešení tepelných mostů a speciálních 
izolací dle koncepce Systém PROPASIV®


