
Ðilumos pasiskirstymo paveiksle aiðkiai matyti: per 
atnaujintus langus (kairëje virðuje) prarandama maþiau 
patalpø ðilumos.
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Kokia nauda kad ir ið geriausio lango, jei jis bus blogai ástatomas. Èia nereikëtø rizikuoti, 
o pasikliauti specialistais. Jie jau daug metø yra susipaþinæ su veikianèia 
modernizavimo programa ir dirba nepriekaiðtingai, þaibiðkai ir rûpestingai – visiðkai 
nepriklausomai nuo metø laiko. Senø langø iðveþimas, be abejonës, taip pat yra jø 
reikalas.

Senø langø daugiau nebegalima lyginti su moderniais, ne tik dël jø 
techninës árangos. Modernus langas net ir savo þaliava, ið kurios 
yra pagamintas, formuoja aplinkos suvokimà ir ilgaamþiðkumo 
kriterijø. Taigi vienas ið pirmaujanèiø Europoje profiliø gamintojø, 
savo gaminamø plastikiniø langø profiliø sustiprinimui, uþuot 
ðvino naudoja aplinkai draugiðkà kalcá/cinkà. Tai pagerina 
plastikinio lango kokybæ kiekvienoje jo funkcionavimo stadijoje – 
padidina jo atsparumà atmosferos veiksniams, ilgiau iðlaiko 
matiná blizgesá ir yra visiðkai perdirbamas.

Montavimas: savaime suprantama, puikus  Nelieka nieko
kito,
kaip daryti

Ðiuo metu vyksta plaèiai pristatoma 
energijos taupymo iniciatyva. Joje 
ypatinga ðtai kas: buto ar namo 
savininkas gali kritiðkai, per didinamàjá 
stiklà ávertinti ir beðaliðkai iðsiaiðkinti 
energijos iðlaidø situacijà savo 
nuosavose valdose: ar jis, galima 
sakyti, pinigus, skirtus ðildymui, iðmeta 
per langà, ar viskas yra gerai. Jei norite 
þinoti, ar galite sutaupyti, ir kokiø tuo 
tikslu turite imtis priemoniø, susisiekite 
su mumis. 

Energijos iðlaidos
ir toliau didëja...

Jei norime gyventi ðiltai, turime „papurtyti kiðenæ“. Dar niekada 
ðildymo energija nebuvo tokia brangi kaip ðiandien. 

Maþinkite energijos
suvartojimà!
Kai kurie yra bejëgiai prieð energijos kainø augimà. Vienintelis 
sprendimas, kaip galima sumaþinti ðildymo energijos iðlaidas yra 
sumaþinti jos vartojimà. Tam yra daug galimybiø, susijusiø su 
pastatø renovacija.
Efektyviausiai ðildymo energijos poreikius sumaþinti galima 
pasitelkus viskà apimanèià ðilumos izoliacijà, langø atnaujinimà ir 
ðildymo sistemos modernizavimà. Ðildymo energijos poreikis 
esamuose namuose energetiniø priemoniø dëka gali bûti 
sumaþintas apie 40-70%. Be to, siûloma energijos taupymo 
priemones kombinuoti su kitomis modernizavimo priemonëmis.

Energijos konsultantas pateikia savininkui iðvadas, nurodanèias 
silpnàsias ðilumos praradimo vietas, kurias galima sutvarkyti 
sumaþinus iðlaidas. Atitinkama renovacija gali þymiai padidinti 
nekilnojamojo turto vertæ, kas ypaè svarbu já norint parduoti. Tokiu 
atveju, energijos konsultantas gali suteikti vertingø pastabø, kaip 
energetiniu poþiûriu protingai atnaujinti atskiras dalis  ir kartu 
sutaupyti pinigø bei padidinti savo nuosavybës vertæ. 

Renovacija didina nekilnojamojo turto vertæ

Profine grupës PVC
profiliø privalumai: 

Ilgaamþiðkumas 
Atsparumas atmosferos poveikiui 
Ðiuolaikiðkas dizainas 
Puiki ðilumos izoliacija 
Lengvas naudojimas 
Paprasta prieþiûra 
Kaina 
Perdirbimo galimybë 

Profine grupës "Greenline" naujos kartos PVC profiliai jau pilnai 
atitinka Europos ekologijos ir aplinkosaugos iniciatyvà "Vinil 
2010", taip pat Europos Komisijos iðkeltà tikslà visiðkai atsisakyti 
ðvino naudojimo pramonëje. 
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Seni langai yra ðilumos þudikai
Langai yra silpniausia namo vieta. Logiðka, kad per juos labiausiai patenka ðaltis ir iðeina ðiluma.

Tai nutinka maþø maþiausiai, naudojantis 
senais langais. Todël energetiniu poþiûriu 
langai vaidina lemiamà vaidmená namo 
renovacijoje . Tai þino ne daugelis. 
Pavyzdþiui, tipiniame name su terasa per 
langus prarandama 40% ðilumos. Taigi, esant 
apgalvotai renovacijai, apsimoka investuoti 
ten, kur ið tikrøjø gaunama naudos.

Esant apgalvotai renovacijai langas turi didþiausià prioritetà. 
Diagrama pateikia patalpø ðilumos nuostolius tipiniame name su mansarda.

7% stogas

22% sienos

40% langai

16% rûsys

15% kita

Kas renovuoja dabar,
sutaupo ne vienà kartà

Tiksliau kalbant, nuolat didëjanèios iðlaidos, susijusios su 
aukðtomis energijos kainomis, taèiau atraskite ir daug gerø 
dalykø. Nes kas renovuoja ir investuoja á kokybiðkus langus, 
laimi daug kartø.

Dël geros ðilumos izoliacijos tikrai juntamas ðildymo iðlaidø 
sumaþëjimas. Puikià garso izoliacijà, didelæ apsaugà nuo 
ásilauþimo ir daug aptarnavimo patogumø gausite automatiðkai 
– puiki techninë moderniø kokybiðkø langø ið plastikinio profilio 
áranga tai ágalina. Prie to dar pridëkite ir ateities saugumà: 
naujausios technologijos langai suteikia savininkui ilgalaikæ 
vertæ .

Renovacija –
saugi atrama
ateièiai 
Tarp ávairiø senatvës uþtikrinimo formø, vienos apklausos 
dalyviai kaip saugiausià,  pripaþino nekilnojamojo turto turëjimà 
– toli uþ jo palikusi valstybës numatytà pensijà, vertybinius 
popierius ar gyvybës draudimà. Ðiuo poþiûriu investicijos á namo 
vertës iðlaikymà yra ilgalaikis ir saugus pinigø ádëjimas. Ir vël 
pirmoje vietoje yra langai.

Kada langas yra senas?

Langas yra senas, jei jis buvo 
ástatytas prieð daugiau nei 20 
metø. Tokie langai techniniu 
poþiûriu laikomi jau seniai 
atgyvenusiais, o kitu ypatingu 
energijos sunaudojimo poþiûriu - 
didþiuliu iðlaidø rijiku.
Kaip rodo grafikas, kokybiðki 
langai leidþia sutaupyti iki 90% 
iðlaidø!

* skaièiuojama ávertinant saulës átakà ir vëdinimo nuostolius

Senas paprastai ástiklintas medinis
2

langas (kai U =5,5 W/m  K)*w

Senas paprastai ástiklintas medinis
2

langas kai U =2,5 W/m  K)*w

Naujas plastikinis langas su
2stiklo paketu (kai U =1,4 W/m  K)*w

Revoliucija langø gamybos technologijoje

Tai priklauso
nuo U-reikšmës
U-reikšmë, o tiksliau U  –reikšmë (w-w

langas), apibrëžia svarbø dydá, kuriuo 
galima išmatuoti ir palyginti seno ir naujo 
lango „elgesá“ šilumos požiûriu (šilumos 
perdavimo koeficientas). Ši reikšmë 
apibrëžia šilumos energijos kieká, kuris 
išeina per langà iš vidaus á išoræ. Ji 
matuojamas vatais, dalintais iš kvadratinio 

2metro ir kelvino. Formulë: W/m K. Formulë 
gana paprasta: kuo mažesnë U  reikšmë, w

tuo geresnë šilumos izoliacija, t.y. labiau 
taupomos energijos išlaidos. Kaip tai atrodo 
praktikoje, pateikiama lyginamojoje 
lentelëje, kaip pagrindà imant tipiná namà.

Saulës
radiacijos
poveikis
PVC langø
profiliams
Profiliai buvo spinduliuojami po 
1 cm sluoksniu vandens. 
Spalvos pasikeitimas pagal 
geltona - mëlyna skalæ

2UV spinduliavimo intensyvumas GJ/m

Ðvinas
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