
DUPLO: 
az utólag beszerelhető hő- és hangszigetelő ablakszárny 
 
 
A növekvő energiaárak fenyegetésében egyre többen cserélik ki régi ablakaikat új 

műanyag, fém vagy faablakokra. A jelenlegi gyenge támogatási rendszer, a lassú megtérülés 
ellenére érdemes a nyílászárókra költeni, ha az energiamegtakarítás mellett beszámítjuk a 
jobb komfortérzetet, szebb megjelenést, könnyebb tisztíthatóságot is. (Nyílászárók cseréjénél 
a megtérülési idő, energiaköltségre vetítve, 8-12 év a kamatterhek és egyéb körülmények 
függvényében.)  

Már nettó 30 ezer Ft/m2 áron is lehet ablakot kapni. Vigyázni kell azonban, mert az olcsó 
ablakokkal esetleg lényegesen kevesebb energiaköltséget tudunk megtakarítani, mint egy 
kevéssel drágább szerkezettel. Az ablakcseréhez kapcsolódó járulékos munkák, a homlokzat 
szükség szerinti javítása, festés stb. esetenként jelentősen befolyásolják az összköltséget. 
Sokféle jó megoldás van a hő- és hangszigetelő tulajdonságok javítására, de nem szabad 
megbízható szakember véleménye nélkül belevágni a felújításba. Így elkerülhetők a felesleges 
költségek, és a szakszerűtlenül épített vagy felújított lakások egyik réme, a penészedés. 

Műemlék jellegű épületeknél, bonyolultabb tok esetén ritkán sikerül az új nyílászáróval az 
eredetihez hasonló ablakosztást utánozni. Különösen zavaró lehet ez a homlokzaton olyankor, 
ha csak egy-egy lakásnál cserélik a nyílászárókat.  

A szélesebb, elnagyoltabb profilú új ablakszárnyak helyett a DUPLO rendszerű 
utólagosan szerélhető harmadik üvegréteg a meglevő ablakok változtatása nélkül segít a fűtési 
számlák csökkentésében és a hangszigetelésben. A DUPLO ablak egy vékony 
műanyagprofilba foglalt, 4 mm (fokozott hangszigetelési igénynél 6 mm) vastag, normál vagy 
hővisszaverő üveg, amelyet oldható csavarokkal erősítenek a belső ablakszárnyra. Ez az 
utólagosan felszerelt szárny önállóan is nyitható (tisztítás, mázolás esetére). A régi épületek 
gerébtokos vagy egyesített szárnyú ablakainak hőátbocsátási tényezője (U = 3,0-3,5 W/m2K 
illetve 5 W/m2K)  töredékére csökkenthető le (U = 1,1-1,2 W/m2K). Összehasonlításként: a 
ma leghatékonyabb új, 3 rétegű üvegezéssel készült speciális felépítésű ablakszerkezet 
hőátbocsátási tényezője U= 0,7 W/m2K. 

Természetesen egyidejűleg a régi ablakok passzítását és Duplex speciális tömítőszalaggal 
légzáróvá tételét is el kell végezni a filtrációs veszteség minimalizálása érdekében. 
Összességében a nyílászárók hővesztesége mintegy 25%-ra csökkenthető. 

A három rétegűvé alakított DUPLO ablakszerkezet hangszigetelése is kedvező. Forgalmas 
utak mellett a zajterhelés 70-80 dB városban. A DUPLO rendszerrel akár 40 dbA-val lehet 
csökkenteni a zajszintet. Erre ÉMI minősítés mellett önkormányzati referenciák is vannak. 

A képeken a rendszer honosítója, Sajó Endre úr és egy társasházi lakás 20 éve működő 
DUPLO rendszerű ablaka láthatók. További tájékoztatás a http://www.duplo-duplex.hu/ 
honlapon találhatók. 
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