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Firma Bertrand jest renomowanym producentem okien, drzwi, fasad i ogrodów
zimowych. Istniejemy od 1969 roku i od tego czasu spełniliśmy marzenia wielu
klientów w Polsce, Niemczech, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii,
Danii, Litwie, Australii, USA i innych krajach. Nasze produkty charakteryzują się
najwyższą jakością. Posługujemy się nowoczesnymi technologiami oraz
wykorzystujemy szeroką gamę materiałów: różne gatunki drewna, systemy profili
PVC i aluminiowych, a także materiały kombinowane drewniano-aluminiowe i PVC
- aluminiowe. Gwarantujemy kompleksową obsługę zarówno w zakresie produktów
jak i usług.
W produkcji okien drewnianych nasze 40-letnie doświadczenie jest bezcennym
atrybutem świadczącym, o jakości produktów oraz pozwala nam na szukanie nowych
rozwiązań i technologii w dziedzinie stolarki okiennej (jako pierwsza firma w Polsce
wprowadziliśmy na rynek system Thermoline, czyli okna drewniane do budownictwa
pasywnego poświadczone badaniami na przenikalność cieplną). Obecnie, jako
nieliczni w Polsce posiadamy badania ITB na okna akustyczne.

Systemy montażu okien w firmie Bracia Bertrand
1. MONTAŻ OKIEN W MURZE

Podstawowy montaż stolarki okiennej oparty na zamontowaniu
okien w uprzednio przygotowanych otworach w murze. Montaż
polega na zamontowaniu okien w murze za pomocą specjalnych
kotew montażowych przymocowanych do ramy okiennej oraz
zamontowanych za pomocą specjalnie dobranych kołków
montażowych do ściany budynku.

Istnieje również możliwość zamontowania okien w
murze bezpośrednio za pomocą kołków montażowych.
Montaż polega na przepuszczeniu kołka przez ramę i
przymocowaniu do muru. W obu przypadkach łącze
pomiędzy oknem a murem jest uszczelniane
(wypełniane) za pomocą pianki montażowej.
Aby polepszyć parametry termoizolacyjne na łączu pomiędzy oknem i murem zalecamy wysunięcie
okien do 2 cm w izolację. Takie przesunięcie linii montażu okien zmniejsza mostek termiczny, a
jednocześnie nie wymaga stosowania specjalnych systemów do montażu okien w izolacji co wpływa
na końcową wartość montażu.
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2. MONTAŻ OKIEN Z ZASTOSOWANIEM FOLI PAROSZCZELMNYCH I PAROPRZEPUSZCZALNYCH
TZW. CIEPŁY MONTAŻ
MONTAŻ CIEPŁY (obejmuje montaż folii zewnętrznej (paroprzepuszczalnej) EW 50, 70, 100 z
paskiem butylowym i z gruntowaniem powierzchni oraz montaż folii elastycznej paroszczelnej W70,
W100 do 100mm od wewnątrz z gruntowaniem powierzchni).
Co oznacza montaż w pełnym systemie?
Profesjonalne uszczelnienie jest "kolektywną grą" między poszczególnymi warstwami spoiny
(zewnętrzną, środkową i wewnętrzną). Dlatego wszystkie trzy warstwy muszą być traktowane jako
całość i już na etapie ich planowania należy przestrzegać zasady "wewnątrz szczelniej, niż na
zewnątrz".
Warstwa zewnętrzna jako warstwa chroniąca przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych
warunków atmosferycznych. Należy ją zaplanować i wykonać jako trwale odporną na działanie
intensywnego deszczu i jednocześnie przepuszczającą parę wodną.
Warstwa środkowa Między ramą okienną i ścianą powinna być starannie wypełniona materiałem
izolacyjno-termicznym.
Warstwa wewnętrzna jako warstwa dzieląca pomieszczenie z klimatem zewnętrznym, musi być
szczelna w odróżnieniu od warstwy zewnętrznej. Nie powinna przepuszczać powietrza oraz pary
wodnej.
Końcowy efekt:
Ciepłe i stosunkowo wilgotne powietrze z pomieszczenia nie może przedostać się do spoiny, tam
ochłodzić się i jako woda kondensacyjna osłabić izolację termiczną złącza między ramą okienną a
ścianą lub doprowadzić do jego zniszczenia. Zapobiega to powstaniu mostków cieplnych
spowodowanych wilgocią.

Zalety systemu "trzech warstw" Illbruck:
·Oszczędność energii,
·Wysoki komfort mieszkaniowy,
·Wysoka jakość uszczelnienia.

MONTAŻ TEN JEST TEŻ BEZWZGLĘDNIE ZALECANY PRZY MONTAŻU OKIEN W IZOLACJI
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3. MONTAŻ OKIEN Z ZASTOSOWANIEM CIEPŁEGO PARAPETU XPS
Podparapetowy profil izolacyjny zwany potocznie ciepłym parapetem wykonany jest z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS). Dzięki zamkniętokomórkowej strukturze materiału, profil wykazuje szereg
unikalnych cech. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną, twardością
znacznie przewyższającą produkty wykonane z polistyrenu EPS, odpornością na działanie wilgoci,
wysoką wytrzymałością oraz niezwykle niską masą.
Blok izolacyjny służy do osadzenia okien i drzwi zgodnie ze sztuką prawidłowego montażu.
Uszczelnione w ten sposób dolne złącze, spełnia wszelkie wymagania ciepłego montażu i3. Stanowi
nośnik dla parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, powierzchnie przylegania są nastawne. Ciepły
parapet XPS Premium jest częścią systemu ciepłego montażu i3. W duecie z taśmą rozprężną illbruck
TP650 illmod Trio, stanowi nową jakość w uszczelnieniu progów okiennych.

Zalety produktu
• Izolacja dolnego złącza okiennego i
drzwiowego
• Przepuszczalność powietrzna zgodnie
z normą EnEV
• Odpowiednie uszczelnienie i izolacja
cieplna w jednym produkcie
• Nie osiada pod obciążeniem, nie sprawia
tym samym trudności podczas montażu
(znacznie wyższa twardość, sztywność
i wytrzymałość od produktu wykonanego
ze styropianu).

llbruck ciepły parapet XPS Premium musi zostać indywidualnie dopasowany do zastosowanego
profilu okiennego lub drzwiowego przy uwzględnieniu istniejącej sytuacji montażowej.

Parapet XPS zaleca się do montażu stolarki wraz z foliami paroszczelnymi i paroprzepuszczalnymi
oraz z taśmą TRIO.
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4. MONTAŻ OKIEN W MURZE Z ZASTOSOWANIEM CIEPŁEGO SYSTEMU I3
Dotąd montaże okien wymagały wielu roboczych kroków. Każdy z nich wymagał wiele czasu i
kosztował wiele pieniędzy.
Rozwiązanie: Illbruck illmod trio - jedna taśma w trzech warstwach uszczelnienia.
Potrójnie prosto. Przekonywujące argumenty.
1. Tylko jeden krok roboczy.
Taśmą rozprężną Illbruck illmod trio mamy w kilka
sekund uszczelnione okno! W jednym kroku roboczym
uszczelniamy płaszczyznę zewnętrzną, środkową i
wewnętrzną. Ta technika jest wielokrotnie szybsza
od dotychczas stosowanej.
2. Tylko jeden materiał.
Tam, gdzie dotychczas potrzebowali Państwo całą
gamę produktów, potrzebujecie teraz jedną taśmę
rozprężną dla uszczelnienia zewnętrznego,
środkowego i wewnętrznego. To oszczędza czas,
obniża koszty związane z czasem pracy i transportem.
Koszty utylizacji są zmniejszone do minimum.
3. Montaż niezależny od pogody.
Brak uwarunkowań pogodowych na placu budowy.
Illbruck illmod trio uszczelnia przy każdej pogodzie i
w każdej temperaturze.
Potrójnie prosto. Przekonywujące właściwości produktu.
1. Ochrona przed ulewnym deszczem na zewnątrz.
Od strony zewnętrznej, uszczelnienie powinno być odporne
na warunki pogodowe i otwarte na dyfuzję pary wodnej tak,
jak taśma rozprężna Illbruck illmod trio, która jest odporna
na ulewny deszcz do 600 Pa.
2. Izolacja cieplna i akustyczna w środku.
W tej płaszczyźnie izolacji, wielofunkcyjna taśma Illbruck
illmod trio z U=0,7 jest porównywalna z współczynnikiem
przenikania ciepła dla pianki poliuretanowej. Spełnia
warunki niezbędne przy domach pasywnych. Posiada
zbadaną izolację akustyczną do 45 dB.
3. Szczelna od wewnątrz ( stosowanie do wymagań o oszczędności energii EnEv )
Wewnętrzna warstwa, szara, jest cechą charakterystyczną
dla szczelności tej strony taśmy i działa hamująco na dyfuzję
pary wodnej według zasady „ szczelniej wewnątrz niż na
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Zalety systemu:
•
•
•
•

•
•

•

zmniejszenie kosztów zużycia energii
stosując system montażu i3 ograniczamy niekontrolowane ucieczki ciepła, które często
występują przy montażu na samą piankę poliuretanową
ograniczenie wystąpienia zagrzybienia wokół okien i drzwi wejściowych
dzięki właściwościom dyfuzyjnym systemu i3 unikniemy zawilgocenia połączenia i możliwości
powstania zagrzybienia, które na skutek ruchu powietrza w pomieszczeniu może wywołać
alergie i inne poważniejsze schorzenia
poprawa mikroklimatu pomieszczenia
dzięki zastosowaniu systemu ograniczymy wystąpienie liniowych mostków cieplnych
wokół okna, a przez to znacznych różnic temperatur w strefie przyokiennej i wewnątrz
pomieszczenia.
łatwy i szybki montaż

Taśmę rozprężną Illbruck Illmod Trio zaleca się do montażu stolarki wraz z ciepłym parapetem XPS.
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5. MONTAŻ OKIEN W PRZESTRZENI IZOLACJI
prosty, bezpieczny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D oraz kątownikami BB
Ekonomiczność
- montaż wstępny konsoli dolnej JB-D lub stopy do materiału
konstrukcyjnego ściany budynku
- proste wyrównanie nierówności wymiarowych ściany
- rozwiązanie systemowe dla wysunięcia ramy okiennej od 5 do
150 mm
- proste, szybkie i bezpieczne osadzanie nawet najcięższych
odmian okien
- regulacja w trzech płaszczyznach (3D)
- zwiększenie nośności bez konieczności stosowania
kosztownych podkonstrukcji wsporczych
Najwyższa jakość
- bezpieczniejsze przejęcie wszystkich obciążeń występujących w czasie użytkowania,
- zdefiniowane odstępy od krawędzi i rozstawy położenia łączników mocujących, gdyż konsola JB-D
służy także jako szablon do nawiercania otworów w ścianie pod łączniki,
- określenie obciążeń obliczeniowych ze spełnieniem założeń statycznych (patrz karty wyników
testów),
- ograniczenie oddziaływań bocznych dzięki przeprofilowanym, sztywnym wspornikom,
- bezpieczny i precyzyjny montaż okien,
- montaż zgodny z wytycznymi RAL
Fizyka budowlana
- położenie okna można dobrać w zależności od przebiegu izoterm
- montaż nie utrudnia skutecznego założenia uszczelnienia
- w otworze pozostaje wystarczająco dużo miejsca dla osadzenia materiału izolacyjnego i
uszczelniającego
Wspornik boczny JB-D do mocowania
ram okna na bokach lub górze

Konsola dolna JB-DK do mocowania
ram okna na bryle budynku

W przypadku dużych wymiarów okien lub znaczących obciążeń pionowych konsole dolne JB-DK mogą
zostać dodatkowo wzmocnione podporą AW75, przy wysunięciu powyżej 80 mm
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6. MONTAŻ OKIEN W PRZESTRZENI IZOLACJI NA SYSTEMIE MOWO
Pierwszy sprawdzony system z certyfikatem ift-Rosenheim
Systemowe mocowanie i uszczelnianie złącza
okiennego w płaszczyźnie ocieplenia budynku.
System illbruck MOWO jest próbą wprowadzenia
standardu do montażu stolarki okiennej w warstwie
ocieplenia, jako systemowe mocowanie okna z
jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego.
Rozwiązanie wyklucza stosowanie pianki
poliuretanowej, która w złączu okiennym wymaga
natychmiastowego wręcz zabezpieczenia przed
wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym.
System nie zakłada również stosowania specjalnych
konsoli do montażu, a rama instalacyjna dla okna
wykuszowego, jest naturalnym przedłużeniem
ościeża. Profile instalacyjne systemu poziomujemy
w trakcie montażu, więc sami mamy wpływ na
korektę podłoża montażowego w przypadku,
gdy zostało niezbyt starannie wymurowane.
Energooszczędny
Co to wszystko oznacza dla Inwestora? Z pewnością realne ograniczanie wartości liniowych mostków
cieplnych, ale też możliwość wcześniejszej adaptacji wnętrza. Jak dotąd, Inwestor musiał czekać na
ocieplenie domu, aby móc próbować uszczelnić zamocowane uprzednio okno w warstwie ocieplenia.
System illbruck MOWO, umożliwia pełne zamknięcie otworu już po 24h, zatem Inwestor nie jest
pozostawiony samemu sobie z problemem kontynuacji montażu, a konkretnie jego części związanej z
uszczelnieniem. Ponadto system umożliwia późniejszą wymianę okien bez uszkodzenia elewacji.
System illbruck MOWO dedykowany jest do energooszczędnego, pasywnego, jak również blisko
zeroenergetycznego budownictwa.
Hermetyczny
Współczynnik infiltracji powietrza dla systemu MOWO wynosi a < 0,1 [m /m*h*daPa ], a więc może
iść w duecie z najbardziej szczelną stolarką w 4 klasie przepuszczalności powietrza.
Cichy
Podczas, gdy tradycyjny system montażu wysuniętego przed lico muru uzyskał izolacyjność zaledwie
19dB, przy zastosowaniu systemu illbruck MOWO, uzyskano wartość 36dB. Przy jednoczesnym
zastosowaniu uszczelniacza illbruck SP525, system uzyskał wartość 43dB. To wynik jakiego obecnie
nie osiąga żaden inny system. Dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed hałasem.
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Komponenty systemu

Profil instalacyjny okna
illbruck PR007
Innowacyjna rama illbruck
PR007
składa się z twardej pianki
recyklingowej o dużych
możliwościach przenoszenia
obciążeń. Umożliwia
optymalne
zamocowanie okna w
płaszczyźnie izolacji.

Klin izolacyjny illbruck
PR008 zwiększa izolację
termiczną, a jego kształt
ułatwia połączenie ramy z
dociepleniem budynku.

Profil instalacyjny
poszerzający
illbruck PR009
Opcjonalnie stosowany profil
illbruck PR009 z twardej pianki
recyklingowej do montażu
okien, umożliwia uzyskanie
poszerzenia o dodatkowe 7cm
w stosunku do klasycznego
profilu PR007 o szerokości
9cm. W ten sposób
uzyskujemy 16cm wysunięcie
ramy illbruck MOWO przed lico
muru
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Taśma rozprężna illbruck TP652 illmod Trio+
Illbruck TP652 illmod Trio+ łączy w jednej taśmie, wszystkie trzy produkty stosowane
tradycyjnie w uszczelnianiu okien. W zależności od zastosowania, taśma może być
używana w szczelinach od 4 do 66mm i jest dostępna w rozmiarach na wszystkie
szerokości profili okiennych – uniwersalność rozmiarowa, jakiej nie ma żadna inna
taśma wielofunkcyjna. W pakietach systemu illbruck MOWO, stosujemy taśmę w
rozmiarze M i zakresie pracy 8-15mm.
Klej szybkowiążący illbruck SP340 jest ważnym składnikiem systemu montażu okien
z wysunięciem przed lico muru (illbruck MOWO) i został opracowany specjalnie do
wykonywania połączeń o dużej przyczepności początkowej. Umożliwia przyklejanie
elementów budowlanych bez dodatkowego mocowania mechanicznego i może być
stosowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Podkład gruntujący illbruck AT140 poprawia przyczepność hybrydowych klejów i
uszczelniaczy illbruck. Dedykowany do podłoży porowatych i wilgotnych. Stanowi
pierwszy krok do przygotowania podłoża klejowego.
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ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino
Tel. 58 678 07 85
Fax 58 678 07 63
Tel. kom. 660 782 092
e-mail: slawomir.lejk@bertrand.pl
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