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Populárna komprimačná páska na montáž 
okien illmod Trio prechádza po dvadsiatich 
rokoch výraznou modernizáciou. Dostáva 
nielen nový názov, TP654 illmod Trio 1050, 
ale aj množstvo vylepšení. 
Na novom modeli komprimačnej pásky 
illmod Trio 1050 nájdeme úplne novú 
sendvičovú architektúru: Do stredového 
impregnovaného penového materiálu 
s otvorenou štruktúrou buniek bola 
integrovaná membrána s funkciou 
premenlivej priepustnosti vlhkosti. 
Kľúčovou úlohou membrány, ktorá je 
v páske umiestnená vo vodorovnej vlne, je 
zmena vlastnej difúznej priepustnosti 
v závislosti od okolitej vlhkosti. V prípade 
vysokej vzdušnej vlhkosti blízko membrány 
sa jej štruktúra otvára a vlhkosť veľmi 
jednoducho odchádza von. A, naopak, ak 
je materiál v blízkosti membrány suchý, 
membrána si ponecháva vyššiu tesnosť 
a spomaľuje prestup vlhkosti. Výsledkom 
je, zjednodušene povedané, ustavičné 
optimalizované vysychanie škár v priebehu 
celého roka. Navyše, celá stredová časť 
pásky je plne impregnovaná, čo zaručuje 
vysokú vodotesnosť proti hnanému dažďu 
do tlaku 1 050 Pa, UV stabilitu a v kombi-
nácii s integrovanou membránou 
predovšetkým skoro nulovú škárovú 
prievzdušnosť pásky. Minimálnu škárovú 
prievzdušnosť detailu často požadujú 
stavitelia pasívnych a nízkoenergetických 
domov, ktorí radi dávajú svoje domy 
podrobiť skúške tesnosti obalu, teda 
blower door testu. 
Viac sa dozviete na www.illbruck.com.  

Komprimačná páska illmod Trio dostáva inteligentnú membránu

Súčasný trend minimalistických interiérov 
plne rešpektuje skrytá zárubňa AKTIVE od 
J. A. P. Slovakia, ktorá vytvára čistý dverný 
priechod bez viditeľných obložiek. 
Základom je hliníková konštrukcia, ktorá 
sa po inštalácii skryje pod povrchovou 
úpravu priečky. Skrytá zárubňa AKTIVE je 
dostupná v polodrážkovom variante 
AKTIVE 25/15 na otváranie dverí od seba 
a v bezpolodrážkovom variante AKTIVE 
40/00 na otváranie smerom k sebe. 
Kombinácia oboch variantov ponúka 
ideálne riešenie pre dve susediace dverné 
krídla v jednej miestnosti s rozdielnou 
orientáciou otvárania. Bezproblémovú 
manipuláciu s dverným krídlom zabezpe-
čujú 3D skriviteľné pánty. Skrytú zárubňu 
AKTIVE možno použiť do murovanej 
i sadrokartónovej priečky s minimálnou 
dokončenou hrúbkou 100 mm. Možno do 
nej vsadiť dvere s atypickou výškou až do 
3 700 mm a možné je aj riešenie bez 
nadpražia alebo do šikmých priestorov. 
Viac na www.jap.sk.

Zárubne v znamení minimalizmu


