
 

 

Okna, drzwi i witryny termoizolowane 
 

Thermo 74 
 

Zastosowanie 
System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych 

oraz witryn o zróżnicowanym kształtach. 

 

Odmiany asortymentowe 
SFB 1074 Okna stałe i otwierane do wewnątrz, jedno- i dwuskrzydłowe 

 Okna otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe 

 Okna blokowe (z zakrytym skrzydłem) otwierane do wewnątrz 

 Drzwi balkonowe jedno- i dwuskrzydłowe 

 Drzwi tarasowe (odstawno-przesuwne) jedno- i dwuskrzydłowe 

 Okna harmonijkowe 

SFB 2074 Drzwi zewnętrzne, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz, jedno- i dwuskrzydłowe 

 Drzwi dwuskrzydłowe, dwukierunkowe 

 Drzwi harmonijkowe 

 Drzwi rozsuwane 

SFB 3074 Witryny 

 

Konstrukcja 
System oferuje termoizolowane profile o trzykomorowej, symetrycznej budowie. Podstawowa głębokość 

konstrukcyjna wynosi 74 mm (ościeżnice, skrzydła drzwiowe) oraz 83,5 mm (skrzydła okienne). Przekładka 

termiczna ma szerokość 30 mm i wykonana jest z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Szeroki 

asortyment słupków i poprzeczek oraz słupków wzmocnionych o zróżnicowanej sztywności pozwala na 

optymalny ich dobór w zależności od wymiarów elementu. Kształtowniki łączone są za pomocą 

aluminiowych złączy narożnych i szprosowych skręcanych, kołkowanych lub zagniatanych. 

Okna otwierane do wewnątrz standardowo wyposażone są w dwie uszczelki przylgowe: środkową, 

wykonana z TPE, oraz wewnętrzną z EPDM. Środkowa uszczelka jest zgrzewna w narożach, natomiast 

wewnętrzna jest ciągła na całym obwodzie skrzydła. Istnieje możliwość zastosowania zewnętrznej 

uszczelki przylgowej. W przypadku okien otwieranych na zewnątrz oraz okien blokowych stosuje się 

zawsze 3 uszczelki przylgowe. Drzwi wyposażone są w dwie uszczelki przylgowe wykonane z EPDM: 

zewnętrzną i wewnętrzną. 

Szyby osadzane są we wręgach za pomocą uszczelek oszklenia wykonanych z komorowego EPDM 

(materiał o zwiększonej izolacyjności termicznej). 

Okucia okien otwieranych oraz drzwi dobierane są w zależności od funkcji, wymiarów i ciężaru skrzydeł. 

Stosowane mogą być dowolne okucia pasujące do tzw. eurorowka dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. W ofercie firmy Sapa Building System dostępne są okucia okienne firmy Siegenia typu      



 

LM 4200 i LM 2200, zawiasy drzwiowe firmy DrHahn typu 60AT i TB3, zamki drzwiowe firmy CISA, klamki i 

rozetki firmy ECO Schulte. 

 

Parametry techniczne 
Materiał kształtowniki aluminiowe wykonywane są ze stopu EN AW-6063 wg 

PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515:1996; 

 przekładki termiczne wykonane są z Poliamidu 6,6GF25; 

Izolacyjność termiczna: dla okien, drzwi balkonowych i witryn, w zależności od kombinacji 

kształtowników, współczynnik przenikania ciepła Ur wynosi od 1,70 do 

1,96 W/m2K (odpowiednik grupy materiałowej ramy 1 wg DIN 4108); 

 (w przypadku kombinacji z kształtownikiem skrzydła 74301 Ur wynosi od 

1,97 do 2,14 W/m2K); 

 dla drzwi zewnętrznych, w zależności od kombinacji kształtowników, 

współczynnik przenikania ciepła Ur wynosi od 2,43 do 2,62 W/m2K 

(odpowiednik grupy materiałowej ramy 2.1 wg DIN 4108); 

Izolacyjność akustyczna: w zależności od zastosowanych szyb 

 dla szyby 4+4/16A klasa Rw=30 dB (obejmuje wyroby o wskaźnikach 

30<Rw<34); 

 dla szyby 6+4/16A klasa Rw=35 dB (obejmuje wyroby o wskaźnikach 

35<Rw<39); 

Współczynnik infiltracji powietrza: dla okien stałych i witryn a≤ 0,1 m3/(m•h•daPa2/3); 

 dla okien otwieranych a≤ 0,3 m3/(m•h•daPa2/3); 

 dla drzwi a≤ 1,0 m3/(m•h•daPa2/3); 

 

Szklenie 
System umożliwia stosowanie szyb i wypełnień o grubości od 4 do 54 mm; 

 

Wykończenie powierzchni 
Powierzchnie mogą być anodowane (także w kolorach specjalnych) lub powlekane poliestrowymi lakierami 

proszkowymi dostępnymi w kolorach standardowych (wg oznaczeń RAL) oraz metalizowanych. Dostępne 

są również profile z powłokami typu Synthatec (o zwiększonej trwałości) oraz typu Decoral 

(drewnopodobne i inne ozdobne). 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4605/2000 „Okna i drzwi balkonowe SAPA SYSTEM SFB 1074 oraz 

witryny SAPA SYSTEM SFB 3074 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”. 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4448/2000 „Drzwi zewnętrzne SAPA SYSTEM SFB 2074 

z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”. 

 
























































































































































