
Projekt Topten Act uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach umowy dotacji nr 649647

Karta zgłoszenia okna do konkursu TOPTEN 

Producent 

(pełna nazwa, adres pocztowy oraz elektroniczny)

 

Nazwa produktu 

Dystrybutor  

(pełna nazwa, adres pocztowy oraz elektroniczny

Kartą katalogową okna lub adres internetowy 
strony www 

Wartość współczynnika przenikania ciepła okna 
UW [W/m2K] o wym. 1,48x1,23 

Wartość współczynnika przenikania ciepła szyby 
UG [W/m2K] 

Współczynnik przepuszczalności promieniowania 
słonecznego gG 

Współczynnik przepuszczalności światła Lt

Współczynnik oddawania barwy szyby Ra

Wartość liniowego  współczynnika przenikania 
ciepła ramki dystansowej  ψ [W/mK]

Klasa odporności na obciążenie wiatrem: 
ciśnienie / ugięcie ramy 

Klasa wodoszczelności 

Wartość L100 określająca przepuszczalności 
powietrza [m3/h·m2] 

Właściwości akustyczne okna Rw(C,Ctr)

Średnie koszty stolarki brutto bez rabatów  
Obliczone na podstawie  załączonego 
stolarki 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
firmy 
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Załącznik 1 o 

Karta zgłoszenia okna do konkursu TOPTEN - OKNA  201

(pełna nazwa, adres pocztowy oraz elektroniczny) 

 

 

 

 

pocztowy oraz elektroniczny) 

 

artą katalogową okna lub adres internetowy  

Wartość współczynnika przenikania ciepła okna 
 

 

Wartość współczynnika przenikania ciepła szyby  

Współczynnik przepuszczalności promieniowania  

Współczynnik przepuszczalności światła Lt  

Współczynnik oddawania barwy szyby Ra  

Wartość liniowego  współczynnika przenikania 
ψ [W/mK] 

 

obciążenie wiatrem:  

 

określająca przepuszczalności  

Właściwości akustyczne okna Rw(C,Ctr)  

Średnie koszty stolarki brutto bez rabatów  
Obliczone na podstawie  załączonego zestawienia 

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
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OKNA  2015 
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Załączniki  

Pełnomocnictwo  

 
Aktualny wpis KRS  
Listę dystrybutorów zgłoszonego okna do 
konkursu na terenie kraju 

Świadectwo badań/atestacji/dobrowolnej 
certyfikacji 

 
Karta katalogowa okna 
 

Dokumentacja fotograficzna 

(CD) 

Pozycje wypełniane  przez  Komisję Konkursowa

Bilans energetyczny E okna w pomieszczeniu 
ogrzewanym oraz ogrzewanym i chłodzonym
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Listę dystrybutorów zgłoszonego okna do 
 

Świadectwo badań/atestacji/dobrowolnej  

 

 

Pozycje wypełniane  przez  Komisję Konkursowa 

Bilans energetyczny E okna w pomieszczeniu 
ogrzewanym oraz ogrzewanym i chłodzonym 

 

 

( wypełnia Komisja Konkursowa )
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( wypełnia Komisja Konkursowa ) 


