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prefabrykaty
SMART

Bezpieczeństwo prefabrykatów SMART:
Sprytna instalacja podtynkowa.

Wraz z wprowadzeniem EnEv pojawił się obowiązek
modernizacji budynków pod kątem oszczędności energii 
oraz zmniejszenia zużycia energii grzewczej o 30%,
stąd też uzyskanie szczelnej powłoki zewnętrznej
budynku zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Zgodnie  
z ustawą GEG wymagania te zostały jeszcze bardziej
zaostrzone. Coraz grubsze zespolone systemy izolacji
cieplnej i konstrukcji dwupowłokowej wymagają nowych
rozwiązań w zakresie montażu okien.

Służymy pomocą - mądrze i sprytnie

Zrównoważony rozwój, oszczędność energii, wyższe 
wymagania prawne i coraz bardziej wymagający inwestorzy 
– skala wyzwań przyszłości jest ogromna. Aby im sprostać, 
potrzebujesz kompleksowej oferty rozwiązań: najwyższej 
jakości produktów, które już dziś spełnią wymagania jutra. 
Krótko mówiąc, partnera takiego jak illbruck. Pomożemy Ci 
pokonać wyzwania techniczne, ekonomiczne i ekologiczne  
- i wyprzedzić konkurencję podczas przetargów.

illbruck – obecny na rynku od 70 lat – jest uważany za pioniera
w dziedzinie instalacji podtynkowych. W 2012 roku firma 
wprowadziła na rynek pierwszy system podtynkowy SY001
PRO. Bazując na doświadczeniach z pierwszego systemu
podtynkowego, illbruck udowadnia systemem SY002, jak
inteligentny może być postęp: przemyślany, przyjazny dla 
użytkownika i zorientowany na koszty. W związku z rosnącymi 
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i optymalnej 
efektywności ekonomicznej illbruck służy pomocą w szybkiej  
i skutecznej realizacji wszystkich prac.

Co się stanie, gdy okno zostanie
wysunięte przed lico ściany?
W zakresie technologii budowlanych  
i energetycznych dzieją się inteligentne cuda.
Zewnętrzne systemy zespolonej izolacji 
cieplnej i konstrukcja dwupowłokowa 
zmieniają pozycję montażu okna i krzywą 
izotermiczną. Montaż w górnej części okna 
wygładza krzywe izotermiczne i redukuje 
mostki termiczne. Nowy system 
SY002 MOWO SMART firmy illbruck oferuje 
inteligentne korzyści, np. powierzchnie 
wewnętrzne okien wolne od wilgoci czy pleśni.

  WORK  
     SMART

Bezpiecznie. Łatwo. Skutecznie.  



System
SMART

Wysoce rozpoznawalny
Każdy profil posiada numer partii 
i zaufane certyfikaty. Jakość 
wykonania poznasz po kolorze 
zielonym i oznakowaniu illbruck.

System montażu podtynkowego znany ze swojego koloru:
Zielony jest SMART

Montaż
SMART

Przewaga uznanej marki:
Bezpieczeństwo SMART leży w systemie.

Wszystko z jednego źródła:
od produktu po cały system

Bezpieczeństwo występuje wtedy, gdy wszystkie
elementy są sprawdzone i dopasowane do siebie. illbruck
jako producent może dać Ci gwarancję, że otrzymasz
produkt w niezmiennie dobrej jakości z jednego źródła.
Przemyślany system SY002 MOWO SMART jest
kompatybilny ze wszystkimi systemami uszczelniania
okien illbruck. Wszystkie elementy zostały w pełni
przetestowane. A partnerskie wsparcie czyni każdy
projekt doskonałym.

Zobacz przyszłość w zupełnie nowy sposób  
- pracuj SMART:
System SY002 MOWO SMART.  

Pracuj SMART! Bezpiecznie, łatwo i skutecznie! Nowy system SY002 MOWO SMART
stawia użytkownika i okno na pierwszym miejscu. Dzięki wyjątkowo lekkim profilom 
do montażu okien i precyzyjnie dopasowanemu kształtowi gwarantuje perfekcyjny 
przebieg prac na budowie, a jednocześnie w dość prosty sposób zapewnia 
poprawny montaż okien bezpośrednio w warstwie ocieplenia budynku ze 
zredukowanym mostkiem termicznym.

Bezpieczeństwo systemu to jeden z naszych
największych atutów. Jako producent opracowu-
jemy i produkujemy każdy produkt w najdrobniej-
szych szczegółach, dzięki czemu możemy zapewnić 
Ci kompatybilność całego systemu.

SMART: Masz wybór,  
jeśli chodzi o  uszczelnianie!
Po zamontowaniu SY002 MOWO SMART 
wskazane jest użycie produktów uszczelniających 
do okien firmy illbruck: Niezależnie od tego, czy 
wybierzesz taśmy wielofunkcyjne, folie, pianki 
czy uszczelniacze - nasze produkty są do Twojej 
dyspozycji i kompatybilne z całym systemem. 

 Prosty i bezpieczny montaż
 Zaznaczone punkty wiercenia i miejsca położenia wkrętów służą 

jako pomoc podczas montażu i pozwalają na zachowanie 
bezpiecznego odstępu krawędzi od muru. Dzięki prostopa-
dłościennemu kształtowi MOWO SMART umożliwia również 
bezproblemową pracę (uszczelnianie odbywa się  w tradycyjny 
sposób).

 Łatwa obsługa
 Profile są lekkie i łatwe w transporcie - także na wyższe piętra. 

Dzięki temu pozwalają na szybką organizację logistyki na placu 
budowy!

 Duża oszczędność
 Wysokiej jakości system z średniego segmentu cenowego, 

który wyróżnia się krótkim czasem przygotowania. Nie wymaga 
wstępnego wiercenia czy gruntowania.

 Gwarancja długotrwałego użytkowania 
Sprawdzony system, prosty montaż bez ryzyka pomyłki  
i szczegółowe instrukcje zapewniają dobre wyniki i zadowolenie 
klienta.

 Bezpieczne obliczenia
 Na stronie illbruck.com dostępny jest praktyczny kalkulator 

online oraz teksty ofertowe. Do dyspozycji użytkownika są 
również eksperci illbruck.

Precyzyjne dopasowanie
Odpowiedni kształt pozwala na łączenie 
poszczególnych profili za pomocą kleju  
do montażu okien SP351.

Wysoka jakość
Produkt wyróżnia się wysokiej
jakości małymi porami i brakiem
ostrych krawędzi.

Bezpieczeństwo statyczne
Jednorodna struktura profilu dzięki
sztywnej piance polistyrenowej  
o wysokiej gęstości.

Łatwa obsługa
Materiał EPS o szczególnie małych 
porach waży wyjątkowo mało i ułatwia 
transport, przechowywanie i montaż.

SMART z dedykowanym serwisem
Skorzystaj z pomocy osoby kontaktowej w przypadku pytań
dotyczących produktów i montażu okien. Towarzyszymy
naszym klientom na każdym etapie realizacji, od doboru
oferty, poprzez oddanie do użytku, aż do pomyślnego
zakończenia projektu. W planowaniu pomogą Ci teksty
ofertowe i kalkulatory dostępne w Internecie. A jeśli masz
jakiekolwiek pytania, nasi eksperci chętnie pomogą Ci przez
telefon i na budowie. Na tym właśnie polega inteligentna
praca.

Wszystkie informacje na temat
nowego systemu SY002 MOWO
SMART znajdują się również na
stronie
www.illbruck.com

Sprawdzony SMART
W dzisiejszych czasach konieczne jest spełnienie odpowied-
nich wymogów specyfikacji i standardów. Jako uznana marka 
konsekwentnie budujemy pozycję na jakości swoich  
produktów. Potwierdzają to odpowiednie badania, które 
zabezpieczają użytkownika systemu SY002 MOWO SMART 
przed ewentualnymi reklamacjami.

Gwarancja bezpieczeństwa
System SY002 MOWO SMART daje szereg gwarancji:  
od ochrony przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej  
i akustycznej, po szczelność i ochronę przed upadkiem. 
Numery partii umożliwiają niezawodną identyfikowalność.

Większa przyczepność kleju
Specjalne wyżłobienia dla
lepszej przyczepności kleju.

Pomoc montażowa 
Otwory montażowe co 10 cm służą jako

pomoc przy montażu. Dzięki temu
wstępne wiercenie staje się zbędne.

Prawdziwą jakość rozpoznasz po kolorze zielonym. Zielone PR150 profile instalacyjne MOWO
SMART wykonane ze sztywnej pianki polistyrenowej o dużej gęstości są elementami 
nośnymi systemu SY002 MOWO SMART firmy illbruck. Na każdym placu budowy będą one 
widocznym komunikatem, że zastosowano certyfikowany system, który został sprawdzony  
w najdrobniejszych szczegółach.


