
Пестим  енергия

„С новите прозорци 

държим разходите 
    за отопление 

под контрол“

  

  



1 % осветление

2,5 % пране, готвене, миене

3,0 % охлаждане, замразяване

4,5 % други електроуреди 

11 % топла вода

78  % отопление

Старата дограма пилее енергия!
Един поглед върху т.нар. коефицент на топлопреминаване 
Uw, при който по-високите стойности говорят за по-лоша
енергийна ефективност,  документира колко енергия се губи 
през старата дограма: Прозорци с единично стъкло имат по 
правило много висок коефицент на топлопреминаване (4 до 
5 W/(m2K), като в несанирани сгради този коефицент може да 
бъде още по-голям. Тук се губи много топлинна енергия.  
Дограма от по-старо поколение с обикновен стъклопакет има 
средно коефицент на топлопреминаване от 3 W/(m2K). Това по 
днешните критерии са твърде високи стойности, респективно 
лоши показатели!

Модерните прозорци от профили VEKA с енергийноефективни 
стъклопакети постигат ефективни Uw, стойности и под 
0,8 W/(m2K) – т.е те изолират шест пъти повече от стара дограма 
с единично стъкло.

 

* * действителната икономия на разходи зависи от множество фактори, 
както и от индивидуалното потребителско  поведение. Предвид това  
посочената калкулация има само примерен характер.
Изходни данни за калкулацията: площ на дограмата 30 m2, цена на течен
енергоносител 0,75€/l. 

Повече уют с по-ниски сметки 
за отопление – благодарение 
на технически най-модерните 
прозорци!
Постоянно нарастващите цени на енергоносителите са 
бреме за много домакинства. Както може да се види от 
долната графика, със средно 78% относителен дял 
отоплението поглъща основната част от енергийното 
потребление в един частен дом. Това се дължи до голяма 
с тепен на факта, че през остарялата, с лоша изолация 
дограма, се губи ценна енергия, тъй като на никое друго 
място в къщата топлият вътрешен въздух и студената 
външна атмосфера не са така близо едно до друго.

Пестим енергия с нови прозорци
Тук на помощ идват модерните прозорци с профили 
VEKA. Те помагат да се намалят загубите на енергия и така 
се изплащат много бързо: Разходите за отопление падат 
                                                           значително, от което печели 
                                                           и природата, а и домашният 
                                                           комфорт се подобрява.

Новата дограма от профили 
с високи топлозащитни 
показатели и  енергоефективно 
остъкляване имат ефекта на 
масивна стена. Перфектното 
уплътняване спира влагата и 
течението.

Всичко това придава повече уют при по-ниски разходи 
за отопление у дома.

Енергийно потребление в частен дом.

икономия до 995 евро*
 

икономия до 550 евро*
 

съвременна дограма 
с тройни енергоефективни
стъклопкети 
(Uw=0,7 W/(m2K)  и 
профили от система 
VEKA Softline 82: 
Uw=0,92 W/(m2K)

 

 
 

дограма със стари 
системи профили 
/до 1995 г. в 
Германия/  и двоен 
стъклопакет: 
Uw=3 W/(m2K)

  

 
 

стара дървена 
или ПВЦ  дограма 
с единично стъкло: 
Uw=4,8 W/(m2K)

  

 

Възможности за годишна икономия
на разходи за отопление
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