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IDEAL 4000
OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

!írka zasklenia 
42 mm (Trojsklo)

 !tandardná montá" s dvoma bodmi
ochrana pred kráde"ou 

 

1,0

Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

2

tesnenie

5

komór (rama)

70

!írka profilu 
(mm)

R

renovácia

A

hliníkov#
kryt

10

V $tandarde zabezpe%enie proti 
nespravnej polohe k&u%ky. 
(otváravo sklopné)



IDEAL 4000

Je to univerzálny systém, ktor! dobre funguje v modernej 
architektúre bytového a rodinného domu, ako aj v prípade 

obnovy.  Okná vyrábané na základe systému Ideal 4000 sú 
"tandardne vybavené dvomi há#ikmi proti odcudzeniu 

krídla a oto#n!mi #e$us%ami brániacimi vlámaniu s 
nastavením tlaku.  Dôle&it!m prvkom kovania je stredn! tlak.  
Svorka sa automaticky prispôsobí svetlosti.  Zaru#uje to nielen 

bezpe#nos%, ale aj tesnos% a $ahké fungovanie okenn!ch krídel.  
V"etok hardvér pre sklápanie a otváranie okien "tandardne 
dop'(a blokádu nesprávnej polohy rukoväte.  Doplnkov!m 
funk#n!m prvkom je mikroventila#ná no&nica, ktorá vytvára

 mo&nos% "trbinového vetrania (mikrovetranie).  Pre klientov, ktorí si cenia bezpe#nos%, 
odporú#ame vybavi% okná dodato#n!mi poistkami proti vlámaniu,

 ktoré sú k dispozícii pri v!bere príslu"enstva, ktoré zodpovedá
 triede RCI / RC2.

 
 

HLINIKOVÉ OBLO'ENIE

wȌɻȁȌȺɈǞ�Ideal 4000
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RENOVÁCIA 65 MM RENOVÁCIA 40 MM



IDEAL 4000 NEW

Mo"nos( zarovnania 
krídla s rámom

V základe biele alebo 
hnedé vnutorné jadro

 

1,0

 

2 6 85
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V $tandarde zabezpe%enie proti 
nespravnej polohe k&u%ky. 
(otváravo sklopné)

Uw pre Ug =0,8  
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM



IDEAL 4000 NEW

Kombinácia najob$úbenej"ieho rie"enia so "es%komorovou rámovou 
kon"trukciou umo&nila lep"iu tepelnú izoláciu okna.  Vysok! "tandard 
zalo&en! na produkte testovanom a ocenenom trhom.  Séria profilov 
Ideal 4000 kombinuje najnov"ie technológie s najvy""ím pohodlím 

&ivota.  Dizajn profilov s h'bkou 70 - 85 mm vám umo&(uje dosiahnu% 
dobré tepelné parametre, #ím sa vytvára pohodln! priestor za málo 
pe(azí.  Okná vyrábané na základe systému Ideal 4000 New sú 

"tandardne vybavené dvomi há#ikmi na ochranu proti kráde&i krídla
 a oto#n!mi #e$us%ami brániacimi vlámaniu s nastavením tlaku.  
)al"ím funk#n!m prvkom, ktor! ponúkame ako jeden z mála 
v!robcov, je mikroventila#ná no&nica, ktorá vytvára mo&nos% 

"trbinového vetrania.  
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IDEAL 5000

Kovanie pracuje v takzvanej
suchej komore- %o pred)"uje
jeho "ivotnos(.

mo*liwo+, zastosowania 
klamki centralnej na skrzydle 
pó-zlicowanym

Mo"nos( pou"itia 
skryt#ch pántov 

0,94 3 5 70 R A
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

renovácia hliníkov#
kryt



IDEAL 5000

Okná kombinujú modern! dizajn s ve$mi dobr!mi technick!mi parametrami.  
Systém je vybaven! 3 tesneniami, v*aka ktor!m sa vyzna#uje vysok!mi 
parametrami vodotesnosti a priepustnosti vzduchu.  Je k dispozícii aj vo

verzii so spodn!m rámom, v*aka ktorej získame vä#"iu plochu zasklenia,
#o umo&(uje lep"ie osvetlenie ka&dej miestnosti.  Okná v tomto systéme 
sú "tandardne vybavené jednotkou s dvojit!m zasklením, ale je mo&né 
ju úspe"ne nahradi% trojsklom, preto&e tento systém umo&(uje pou&itie 
zasklenia 42 mm.  V!mena umo&ní v!razne zní&i% koeficient prestupu 
tepla z okna.  Je potrebné pripomenú%, &e #ím ni&"í je koeficient, t!m 

vä#"ie sú úspory vypl!vajúce z poplatkov za tepelnú energiu.  Z tohto 
dôvodu odporú#ame zvoli% teplú vlo&ku.  Vyrobené z kompozitného 

kompozitného materiálu, zlep"uje izoláciu okien a zni&uje riziko 
do#asnej kondenzácie vodn!ch pár.

 

 

wȌɻȁȌȺɈǞ Ideal 5000
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HLINIKOVÉ OBLO'ENIERENOVÁCIA 65 MM RENOVÁCIA 40 MM



IDEAL 7000 NEW

!tandardne je otvorená oce&ová 
rúrka s hrúbkou 1,5 mm

Na bielom, hnedom alebo 
antracitovom jadre.

 
 

zasklenie profilov#m systémom 
do $írky 52 mm

0,77 2 6 85
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)



IDEAL 7000 NEW

Moderná architektúra si vy&aduje nové "tandardy v technickej, funk#nej 
a estetickej oblasti.  Okná vytvorené na základe systému 7000 New sú 

úplne nov!m prístupom k energetickej ú#innosti a sú prielomom vo v!robe
plastov!ch okien.  Nové mo&nosti sú vytvárané technológiou „powerdur 

inside“, ktorá umo&(uje odstráni% oce$ovú v!stu& z rámu a nahradi% ju 
"peciálnymi termoplastick!mi vlo&kami vystu&en!mi polymérom Ultradur 
High Speed. Odstránenie ocele z rámu tie& eliminuje tepelné mosty, a 
t!m mo&nos% získa% e"te lep"ie parametre tepelnej priepustnosti  Profily 
s h'bkou 85 mm tie& vytvárajú skvelé mo&nosti na v!ber zasklenia, sta#í 
zvoli% okno s dvojkomorovou zasklenie s tepl!m rámom, aby sa dosiahol 

koeficient prestupu tepla Uw 0,77 W / m ° K.
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IDEAL 8000

V $tandarde vybavené 
bezpe%nostn#m 6- bodov#m
kovaním proti kráde"i

Odporú%ame pre
pasívne budovy

Zasklenie profilov#m systémom 
do $írky 52 mm

 

0,74

 

3 6 85 A
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

renovácia



wȌɻȁȌȺɈǞ Ideal 8000

IDEAL 8000

Okná najnov"ej generácie.  Ich v!berom si vyberiete teplo, ticho a estetiku. 
Okná vyrobené na základe systému Ideal 8000 poskytujú tepelné vlastnosti 
a zvukovú izoláciu na najvy""ej úrovni.  Okná vyrábané na základe systému 

Ideal 8000 sú vybavené kovaniami so 6 protipo&iarnymi bodmi, ktoré 
pozostávajú zo "peciálnych západiek a kolíkov, ktoré bránia vlámaniu a r

egulácii tlaku.  Ideal 8000 je najteplej"í systém z rodiny Ideal, ktor! ponúkame.  
Vytvára to ve$ké príle&itosti.  H'bka in"talácie umo&(uje in"taláciu zasklenia 

so "írkou do 52 mm.  Pre zákazníkov, ktorí si cenia kombináciu najvy""ej 
kvality s tepeln!m a akustick!m komfortom, odporú#ame dodato#ne vybavi% 

okná "ir"ím, dokonca "tvor-panelov!m balíkom, #o poskytuje ideálne podmienky 
vo vnútri budovy.  Tento systém tie& stanovuje normy t!kajúce sa v!konu, ktoré 

sa vyzna#ujú dokonca najvy""ou priepustnos%ou vzduchu pre "tvrtú triedu a 
triedou 8A, pokia$ ide o odolnos% proti vode.
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ENERGETO 8000

Mo"nos( pou"itia kovania
Maco Multi-Power

Odporú%ame pre energetick#
úsporné a pasívne budovy

Nová technológia ktorá nadrádza 
oce&ovú v#stu" s názvomm 
Ultradur High Speed

 

0,72 3 6 85 A

20

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

 Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

renovácia



wȌɻȁȌȺɈǞ�Energeto 8000

ENERGETO 8000

Okná vytvorené na základe systému Energeto 8000 sú úplne nov!m 
prístupom k energetickej ú#innosti.  Technológia Ultradur High Speed 
  ponúka nové mo&nosti, ktoré vám umo&(ujú odstráni% oce$ovú v!stu& 

z rámu.  Oce$ová v!stu& v ráme je "tandardne nahradená "peciálnymi 
plastov!mi vlo&kami.  +tandardné zasklenie okna tie& vyzerá inak, 

preto&e zasklenia sú v tomto systéme v&dy nalepené okenné krídlo.  
Lepidlo sa naná"a na cel! obvod skla, tak&e je trvalo pripevnené k krídlu.  

Toto rie"enie spôsobuje, &e sklo sa stáva kon"truk#n!m prvkom okna, 
#o zvy"uje jeho stabilitu.  Okná vyrobené na základe systému Energeto 

8000 sú vybavené kovaním, ktoré má "es% bezpe#n!ch bodov a sú 
doplnené blokovaním nesprávnej polohy rukoväte.  Energeto 8000 
v*a#í za svoj názov svojim ú&asn!m tepeln!m vlastnostiam.  Okná u
mo&(ujú dosiahnutie koeficientu prenosu tepla pod 0,75 W / m,K, 

#o vám umo&(uje aplikova% systém v nízkoenergetick!ch a pasívnych 
domoch.
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HLINIKOVÉ OBLO'ENIE



BLOCKPROFIL NL

Mo"nos( implementácie
 v technológií HFL

 Mo"nos( montá"e 
centrálnej k&u%ky

 V $tandarde zabezpe%enie proti 
nespravnej polohe k&u%ky. 
(otváravo sklopné)

0,95 2 3 120
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

 Uw pre Ug = 0,6 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)



BLOCKPROFIL NL

Systém je "peciálne ur#en! pre holandsk! trh.  Z dôvodu rôznych spôsobov 
montá&e ponúkame dva typy rámov.  Blockprofil NL je mo&né vyrába% 
pomocou "tandardného zvaru V-super, ale aj inovatívnym spôsobom 

spájania profilov, ktor!m je HFL.  Technológia zvárania HFL sa vyzna#uje 
uhlom spájania horizontálnych a vertikálnych profilov.  Zvary V-super a 

V-perfect, ktoré ur#ujú "tandard v in!ch systémoch, sa vytvárajú spájaním 
profilov pod uhlom 45 stup(ov.  Na druhej strane technológia HFL 

umo&(uje spájanie profilov pod uhlom 90 stup(ov, #o úplne mení vzh$ad 
okna a vytvára imitáciu "truktúry vyrobenej z dreva.  Okná Blockprofil NL 

sa vyrábajú v nieko$k!ch desiatkach hladk!ch a drevit!ch farieb.  Ponúkame 
jednostranné d!hy (zvonku alebo zvnútra), obojstranné alebo dvojfarebné 
(truhlárstvo má inú farbu zvnútra a zvonka).  V*aka t!mto mo&nostiam si 

mô&ete zachova% harmonick! vzh$ad fasády a prispôsobi% vzh$ad 
okna interiéru.  
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MONOBLOCK

Mo"nos( kombinova( rám
s rôznymi variantami krídiel
(Classic-line alebo Round-line)

Hrúbka rámu 70, 102,
122, 142 alebo 162 mm 

Mo"nos( vybavenia brzdou
v k&u%ke. (Zastaví okno v ka"dej
polohe otvorenia) 

1,0

 

2 5 162
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

 Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)



MONOBLOCK

Okná ur#ené na in"taláciu do izola#nej vrstvy.  Hrúbka izolácie nie je 
problémom, preto&e rámy Monoblock sú k dispozícii v nieko$k!ch 

variantoch "írky.  Okná ur#ené pre francúzsky trh, okná Monoblock, 
"tandardne dodávané s dvojit!m zasklením.  Aby sa zní&il sú#inite$ 

prestupu tepla Uw okna, je potrebné ich vybavi% trojsklom.  Odporú#ame 
tie& teplé rozperné rámy vyrobené z kompozitného materiálu, ktoré 
zlep"ujú izoláciu okien a zni&ujú riziko do#asnej kondenzácie.  okná 

mô&u by% tie& vybavené brzdou v k$u#ke dverí, k$u#kami k$ú#ov, 
sie%ami proti komárom a in!m príslu"enstvom.  Pre investorov, ktorí chcú, 
aby ich okná vyzerali elegantnej"ie, odporú#ame ich doplni% muntínmi.  

Muntiny hrajú hlavne dekoratívnu úlohu.  Na"a ponuka zah-(a  Vnútorné 
muntiny a lepené muntiny.  V závislosti od zvoleného typu muntínu sa 

tieto umiestnia medzi sklenené tabule alebo prilepia na 
sklenen! povrch.
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NORDLINE

Mo"nos( skrytého 
odtoku Ve&ké presklenia

Existuje mo"nos( vyu"i( 
zasklenie so $írkou 
10 a" 42 mm.

0,98 2 5 120
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

  Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)



NORDLINE

Extrémne charakteristick! systém venovan! "kandinávskym trhom.  
Okná vyrábané na základe tejto produktovej rady majú mimoriadny 

vnútorn! parapet s celkovou h'bkou 120 mm.  Charakteristick!m 
rysom okien vyroben!ch na základe systému Nordline je spôsob 
ich otvárania.  Okná sa mô&u pod$a potreby otvára% zvnútra aj 

zvonka.  Toto druhé rie"enie dokonale zapadá do "t!lu budovania 
"kandinávskych trhov.  Okná, ktoré sa otvárajú smerom von, majú 
najvy""iu mieru tesnosti.  Vietor tla#iaci krídla ich tla#í dole, #o robí 

z okna dokonal! izolátor.  )al"ou v!hodou tohto rie"enia je 
samozrejme úspora miesta a &iadne preká&ky v miestnosti.  

spájanie profilov v tomto systéme sa vykonáva pomocou 
zvaru V-super a jadro profilu je v&dy biele.
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IDEAL 70

0,91 2 5 70

Okná s mo"nos(ou otvárania
do vonkaj$ej strany ako aj do 
vnútornej 

Rôzne typy dodato%n#ch
konektorov a roz$írení

 Existuje mo"nos( vyu"i( 
zasklenie so $írkou 10 
a" 42 mm

28

  Uw pre Ug = 0,6 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM



IDEAL 70

Systém otvárania okien smerom von, zatia$ #o britsk! trh.  Systém ur#ite 
vyniká od ostatn!ch.  Zvárané profily sú vyrábané technológiou, ktorá 

je v súlade s trendmi prevládajúcimi na britskom trhu a sú v súlade s 
predpismi a normami, ktoré sa na( vz%ahujú.  Ideal 70 sú predov"etk!m 

harmonické tvary, pevná kon"trukcia, atraktívny dizajn a záruka nad#asovej 
elegancie.  Tento systém umo&(uje zasklenie s obalmi do "írky 42 mm, #o 
sa premieta do mo&nosti získania atraktívnych tepeln!ch hodnôt.  Rôzne 

typy dodato#n!ch profilov, konektorov a roz"írení v!znamne zvy"ujú 
atraktivitu systému.  Za zmienku tie& stojí, &e systém Ideal 70 obsahuje 

v"etky potrebné dokumenty, ktoré umo&(ujú jeho pou&ívanie a obchodovanie 
s nimi vo Ve$kej Británii.
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IDEAL 4000 CASEMENT

Profil prispôsoben# 
po"iadavkam trhu
Spojeného Krá&ovstva

 
 

Ideálne rie$enie pre 
bytové domy ako aj pre
verejné budovy

2 5 70

Existuje mo"nos( vyu"i( 
zasklenie so $írkou 
10 a" 42 mm.

0,88

30

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

  Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)



IDEAL 4000 CASEMENT

Systém je venovan! v!robe vonkaj"ích otváran!ch okien, populárnych 
najmä vo Ve$kej Británii, Austrálii a USA.  Odporú#a sa pre bytové aj 

verejné budovy.  Ich klasick! vzh$ad znamená, &e sa stretávajú s uznaním 
zákazníkov.  Systém vytvára obrovské kon"truk#né mo&nosti.  Okná vyrobené 

na základe systému Ideal 4000 Casement zvonku aj zvnútra vyzerajú rovnako,
i"ty aj profily majú jednoduch! tvar.  Systém ochrany zasklievacích guli#iek 
sp'(a po&iadavky programov Secure by Design a PAS24.  V*aka ve$kému 

po#tu *al"ích profilov, konektorov a roz"írení mô&ete vytvára% okná s 
rôznymi kombináciami.  Okná vyrobené na základe systému Ideal 

4000 Casement sa vyzna#ujú tie& ve$mi dobr!mi tepeln!mi vlastnos%ami, 
ktoré umo&(ujú získa% hodnoty Uw pod 0,9 W / mK.
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EASY SLIDE 

1,5 602

Systém dostupn# v
schémate A, D

 Maximálna $írka 
kon. 2850 mm

Existuje mo"nos( vyu"i( 
zasklenie so $írkou 
4 a" 20 mm

32

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

  Uw pre Ug = 1,0 
(rám Ultimate)

tesnenie !írka profilu 
(mm)



EASY SLIDE 

Systém Easy Slide je základn! systém posuvn!ch dverí, ktor! vytvára tenkú, 
estetickú prie#ku budovy.  Dvere v tomto systéme sa mô&u pohybova% po 
dvoch dráhach.  Vozíky sú vybavené kvalitn!mi vyrovnávacími do"ti#kami 
pre systémy PVC, bo#n!mi podperami, podperou pre vykladanie vozíkov 

na kolieskach.  Komponenty zaistia dlhodobú prevádzku pozemn!ch 
dopravníkov a zabránia zablokovaniu systému.  Zasklenie s obalmi do 
"írky 20 mm umo&(uje pou&itie jednotky s dvojit!m zasklením, a to ako 

v základnej verzii, tak aj s pou&itím bezpe#nostného zasklenia.  Napriek t
omu, &e systém má vo vnútri profilov oce$ové v!stu&e, je potrebné pamäta% 

na to, &e kon"truk#ná hranica tohto systému je 60 kg na krídlo.  Tento systém 
pou&íva kefové tesnenia na spojoch krídel s rámom a medzi krídlami.  

Zaujímav! vzh$ad dverí mô&e da% "iroká "kála dostupn!ch farieb.  
Posuvné dvere vyrobené na základe systému Easy Slide mô&u ma% 

akúko$vek farbu z farebnej palety Aluplast.
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MULTI SLIDE 

1702!3

Existuje mo"nos( vyu"i( zasklenie 
so $írkou 4 a" 33 mm

1,4

Maximálna $írka
kon$trukcie 3600 mm

 

A, An, C, D
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Systém dostupn# v
schémate:

  Uw pre Ug = 1,0 
(rám Ultimate)

tesnenie !írka profilu 
(mm)

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM



MULTI SLIDE 

Perfektná vo$ba pre zákazníkov, ktorí h$adajú ekonomické rie"enie pre 
malé miestnosti.  Posuvné kon"trukcie zalo&ené na tomto systéme budú 

fungova% na miestach, kde nie je mo&né pou&i% balkónové okná s 
otváraním krídla dovnútra kvôli obmedzenému priestoru v miestnosti.  

Pomocou systému Multi Slide mô&ete vyrobi% posuvné dvere s maximálnou 
ve$kos%ou 7,25 m ?.  Pou&itie "peciálneho rámového profilu, ktor! funguje 

ako prídavná ko$aj, umo&(uje kon"trukciu trojko$ajovej kon"trukcie.  V*aka 
tomu mô&ete získa% efekt podobn! skladacím dverám, kde následné krídla 

po otvorení prek'znu cez jednu z extrémnych "tvrtí a vytvoria jedno 
nerozdelené priechodné svetlo.  Systém Multi Slide pou&íva kefové tesnenia 

na spojoch krídel s rámom a medzi krídlami.
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SMART SLIDE

Na v#ber jednostranná 
alebo dvojstranná k&u%ka

Existuje mo"nos( vyu"i( zasklenie 
so $írkou do 42 mm

 

14020,92 

Systém dostupn# v
schémate A, C
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

  Uw pre Ug = 0,6 
(rám Ultimate)

tesnenie !írka profilu 
(mm)



SMART SLIDE

Smart Slide sú posuvné dvere, ale inovatívny mechanizmus zatvárania 
umo&(uje jednoduchú a intuitívnu obsluhu, podobnú rie"eniam pou&ívan!m 

vo v!%ahov!ch a posuvn!ch dverách.  Systém stojí za to odporu#i% va"im 
klientom z iného dôvodu.  Pomocou neho mô&ete $ahko vytvára% vä#"ie 

kon"trukcie, v ktor!ch krídlo mô&e dosiahnu% ve$kos% a& 1,5 x 2,3 m. H'bka 
budovy je 140 mm a zasklenie mô&e by% "iroké a& 42 mm.  To znamená, 
&e dvere vyrobené na základe systému Smart Slide sú nielen funk#né, ale 

mô&ete ich pou&i% aj na vytváranie ve$k!ch "truktúr, ale tie& na vysoké tepelné 
hodnoty.  Posuvné dvere Smart Slide mô&u by% vybavené difúzormi.  

Odporú#ame tie& celú "kálu hladk!ch a drevit!ch d!h, v*aka ktor!m sa 
dvere prispôsobia ka&dému interiéru alebo fasáde.
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HST 70
ð(ßZR�!Z�(ß0ª�ßç�§�²Çßyæ�²æ²À1w

Mo"nos( príplatku za
elektrické otváranie

Existuje mo"nos( vyu"i( 
zasklenie so $írkou 
10 a" 42 mm

16721,1

 

Systém dostupn# v
schémate:

 
 

A, C, D, G, K
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  Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie !írka profilu 
(mm)



HST 70

Posuvné dvere vyrábané na základe systému HST 70 sú rie"ením ur#en!m 
predov"etk!m na b!vanie rodinn!ch domov.  Tento typ dverí je vysoko 

funk#n!, #o z neho robí zaujímavú alternatívu k tradi#n!m balkónom alebo 
terasám za dostupnú cenu.  Pevné profily boli vystu&ené hliníkom.  V*aka 
tomu systém vytvára ve$ké mo&nosti, #o umo&(uje kon"trukciu rozmerov 
6,7 x 2,5 m. HST 70 umo&(uje vytvára% "truktúry s rôznymi otvormi na 

dvoch alebo troch dráhach, v ktor!ch krídla mô&u ma% ve$kos% a& 3x2,5 m. 
Je mo&né vytvára% rôzne usporiadania  je tie& v*aka príslu"enstvu uznávaného 

nemeckého dodávate$a - GU.  V*aka nim sa pohybujúce krídla pohybujú 
ve$mi $ahko, dokonca aj pri ve$k!ch a %a&k!ch kon"trukciách.  Vodiace li"ty 

sú vyrobené z hliníka a pevné vozíky, svorníky a k$u#ky dverí zais%ujú 
bezproblémové pou&ívanie po mnoho rokov.  Optimálna ochrana proti 

korózii pre tvarovky je zabezpe#ená "peciálnym náterom, ktor! 
pokr!va v"etky jej prvky.
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HST 85

0,98 197 A2

Existuje mo"nos( vyu"i( 
zasklenie so $írkou 
20 a" 52 mm

Maximálna váha
krídla- 400 kg

 Systém dostupn# v
schémate A, D, C
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ð(ßZR�!Z�(ß0ª�ßç�§�²Çßyæ�²æ²À1w

Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie !írka profilu 
(mm)

hliníkov#
kryt



wȌɻȁȌȺɈǞ HST 85

HST 85

V!%ahové a posuvné dvere s vysok!mi tepeln!mi vlastnos%ami.  Umo&(uje vám 
vytvára% ve$koformátové zasklenie pri zachovaní najlep"ích tepelnoizola#n!ch 

parametrov.  Systém je k dispozícii v troch variantoch: Basic, Standard Premium. 
Ka&dá z nich má in! prah.  Ak sa pou&íva verzia Premium, mô&e sa vo$ne 

pou&íva% v nízkoenergetick!ch budovách.  Aby sme zachovali estetick! 
vzh$ad verzie Premium, umo&(ujeme in"taláciu hliníkov!ch krytov Aluskin.  
Toto rie"enie bolo vyhradené iba pre tento systém posuvn!ch dverí.  Profily 

mô&u ma% jadro biele, hnedé, krémové alebo antracitové.  V*aka tomu 
mô&ete pomocou dyhy dosiahnu% konzistentnú farbu profilu.  Systém HST 85 

umo&(uje kon"trukciu ve$k!ch, presklen!ch a posuvn!ch dverí.  Maximálna "írka 
súpravy dosahuje a& 6,7 m, zatia$ #o maximálne povolené rozmery 

krídla sú 3x2,5 m.
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HLINIKOVÉ OBLO'ENIE



SYSTÉMY SALAMANDER

STREAMLINE 76 str. 44

BLUEVOLUTION 82 str. 46

BLUEVOLUTION 92 str. 48

EVOLUTIONDRIVE 82 str. 50

EVOLUTIONDRIVE SF str. 52
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STREAMLINE 76

V $tandarde zabezpe%enie proti 
nespravnej polohe k&u%ky. 
(otváravo sklopné)

V $tandarde vybavené 
bezpe%nostn#m 6- bodov#m
kovaním proti kráde"i

Na bielom, hnedom alebo 
karamelovomv jadre.

0,97 2 5 76 R A

44

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

renovácia hliníkov#
kryt



STREAMLINE 76

Vynikajúca vo$ba pre $udí, ktorí si cenia eleganciu a pohodlie.  Okná 
vytvorené na základe systému Streamline 76 kombinujú maximálnu 

bezpe#nos%, vysokú tepelnú a zvukovú izoláciu.  Odolné vo#i vonkaj"ím 
faktorom, ktoré sa vyzna#ujú intenzívnou bielou farbou.  Okná sú "tandardne 
vybavené "iestimi bodmi proti kráde&i na krídlo, otá#ajú sa proti vlámaniu s 
nastavením tlaku a blokujú nesprávnu polohu rukoväte.  Dôle&itú úlohu tu 
zohráva aj vnútorn! tlak v centre.  Svorka zais%uje nielen bezpe#nos%, ale 

aj tesnos% a $ahké fungovanie okenn!ch krídel.  Na základe systému 
Streamline 76 vytvárame okrem typick!ch okien aj renova#né okná.  

Ich in"talácia je mimoriadne jednoduchá a r!chla.  Nevy&aduje demontá& 
starého rámu okna, tak&e si mô&eme by% istí, &e ak!mko$vek spôsobom 

nepo"kodzujeme steny a fasády.  Neinvazívna in"talácia okna z neho robí 
najlep"ie a niekedy aj jediné rie"enie pre pou&itie v 

historickej stavbe.

 

wȌɻȁȌȺɈǞ Streamline 76
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HLINIKOVÉ OBLO'ENIERENOVÁCIA 60 MM RENOVÁCIA 35 MM



BLUEVOLUTION 82

V $tandarde zabezpe%enie proti 
nespravnej polohe k&u%ky. 
(otváravo sklopné)

zasklenie profilov#m systémom 
do $írky 52 mm. 

0,77 3 6 82 R A

V $tandarde vybavené 
bezpe%nostn#m 6- bodov#m
kovaním proti kráde"i

46

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

renovácia hliníkov#
kryt

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM



BLUEVOLUTION 82

Optimálna kombinácia inovatívnej technológie a najlep"ích parametrov
tepelnej ochrany vhodn!ch pre energeticky úsporné budovy.  Okná 

yrobené v systéme BluEvolution 82 sú u& "tandardne vybavené 
dvojkomorov!m balíkom tepl!ch okien s koeficientom prestupu 

tepla Ug = 0,5 W / m,K.  Samotné profily sú obrovskou v!hodou,
ktorá je vyrobená nielen z kvalitného PVC, ale predov"etk!m ide 
o vynikajúci tepeln! izolátor, ktor! je zaru#en! "es% komorovou 
profilovou "truktúrou a trojit!m tesniacim systémom.  In"tala#ná 

h'bka 82 mm umo&(uje zasklenie s obalmi do "írky 53 mm.  
Ak je okno tie& doplnené rámom s vysokou vzdialenos%ou, 

mô&eme získa% parametre priepustnosti tepla zodpovedajúce 
t!m, ktoré sp'(ajú energeticky úsporné okná, #ím sa *alej zni&uje 

riziko do#asnej kondenzácie vodnej pary na nich.  Profily sú 
vyrobené z najkvalitnej"ieho PVC, v*aka #omu sa vyzna#ujú 

jedine#nou lesklou snehovobielou farbou.a

wȌɻȁȌȺɈǞ Bluevolution 82
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HLINIKOVÉ OBLO'ENIERENOVÁCIA 60 MM RENOVÁCIA 35 MM



BLUEVOLUTION 92

V $tandarde vybavené 
bezpe%nostn#m 6- bodov#m
kovaním proti kráde"i

Charakteristické, neoby%ajne 
biele a lesklé profily

Mo"nos( zasklenia profilov#m 
systémom so $tvorsklom

0,73 3 6 92

48

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)



BLUEVOLUTION 92

Záruka najvy""ej energetickej ú#innosti.  Rie"enie kombinuje moderné 
technológie, funk#nos% a skvel! dizajn, #o vedie k "pi#kov!m oknám.  

Charakteristickou #rtou systému je extrémne snehobiela farba a profilová 
svetlá.  Okná BluEvolution 92 u& "tandardne poskytujú najlep"iu tepelnú 

izoláciu, ktorú sme schopní zaru#i%.  Dvojkomorové zasklenie, tri tesnenia, 
profil s h'bkou 92 mm - v"etky tieto prvky ovplyv(ujú ve$mi nízku tepelnú 
priepustnos%, v*aka #omu sú investori, ktorí h$adajú energeticky efektívne 

drevárske v!robky, ve$mi ochotní ich pou&íva%.  Okná vytvorené na 
základe profilov uznaného nemeckého v!robcu vytvárajú nové "tandardy 
v oblasti dlhodobej &ivotnosti a starostlivosti o povrchovú úpravu dreva.  
Vyzna#ujú sa jedine#nou snehovobielou farbou.  Lesklé profily vyrobené 
z najkvalitnej"ieho PVC sa $ahko #istia a sú odolné vo#i poveternostn!m 

podmienkam.  Profil BluEvolution 92 je jedn!m z profilov najvy""ej triedy.  
Trieda A a oce$ zosil(ujúca kon"trukciu zabra(ujú deformácii 

rámov a krídel, a to aj pri ve$k!ch rozmeroch okna.
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Systém dostupn# v
schémate A, C

 
 

EVOLUTIONDRIVE SF
§�²Çßyç�²æ²À1w��jX0y���(ß0ªZ

H)bka rámu kompatibilná
so systémom okna
Streamline 76

7621,0

50

!írka krídla 50 mm

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie !írka profilu 
(mm)



EVOLUTIONDRIVE SF

Pomocou systému evolutionDrive SF mô&ete vyrobi% posuvné dvere s 
dobr!m pomerom cena / kvalita.  Rie"enie sa vyzna#uje univerzálnym 

pou&itím.  +írka rámu, ktorá je 76 mm, nielen presved#í modern!m 
"t!lom, ale predov"etk!m je kompatibilná so v"etk!mi profilmi a konektormi 

zo série profilov Streamline.  Okrem toho umo&(uje pou&itie ve$kého 
zasklenia, ktoré dáva domu útuln! charakter a zárove( poskytuje 

dobr! prístup k prirodzenému osvetleniu.  )al"ou v!hodou je farebná 
ponuka.  +iroká "kála farieb dáva kreatívnym priestorom dizajnérom 

a pou&ívate$om dreva, #o im umo&(uje prispôsobi% sa ka&dému 
individuálnemu "t!lu stavby.
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EVOLUTIONDRIVE 82
ZDVÍHACÍ DVEROVÝ SYSTÉM

Mo"nos( kon$trukcie
do $írky a" 6,4 metra

Zasklenie profilov#m systémom 
do $írky 52 mm

 

19420,92

 

Systém dostupn# v
schémate A, C, K

 
 

52

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie !írka profilu 
(mm)



EVOLUTIONDRIVE 82

Systém posuvn!ch dverí s v!%ahom, ktor! umo&(uje v!robu ve$kého 
zasklenia pri zachovaní dobr!ch tepeln!ch parametrov.  Charakteristick!m 
rysom systému je mo&nos% vybavenia nízkym prahom, ktor! umo&(uje jeho 
pou&itie v „bezbariérovej kon"trukcii“.  Montá&na h'bka dverí postaven!ch 
na systéme EvolutionDrive 82 je 82 mm.  V*aka tomu je mo&né ich doplni% 

o "ir"iu zasklievaciu jednotku s koeficientom prestupu tepla do Ug = 0,4 W / 
m,K.  Aby sa splnili najvy""ie statické po&iadavky, zdvíhacie a posuvné 
dvere evolutionDrive 82 pou&ívajú odstup(ovanú koncepciu v!stu&e.  
Aby sme umo&nili zladenie farieb tohto systému s okenn!mi systémami 

umiestnen!mi v (om, umo&(ujeme v!ber profilov na jadre v odtieni 
"tandardného bieleho, bieleho, ktoré sa vyzna#uje profilmi série bluEvolution, 

ako aj hnedého a karamelu.
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SYSTÉMY EKOSUN

EKOSUN 70 str. 56

EKOSUN 6 str. 58

EKOSUN 7 str. 60

EKOSUN HST str. 62
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EKOSUN 70

V $tandarde zabezpe%enie proti 
nespravnej polohe k&u%ky. 
(otváravo sklopné)

V $tandarde vybavené 
bezpe%nostn#m 2- bodov#m
kovaním proti kráde"i

 Volite&n# typ krídla 
Round-Line alebo 
Classic-Line 

0,96 2 6 70 R

56

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,7 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

renovácia



wȌɻȁȌȺɈǞ EkoSun 70

EKOSUN 70

Systém je zalo&en! na osved#en!ch kon"truk#n!ch rie"eniach.  Reaguje 
na potreby vä#"iny zákazníkov - je stabiln!, pevn!, vzduchotesn! a 
poskytuje dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu.  Ú#innou bariérou pre 
únik tepla zvnútra je "irok! "es%komorov! profil.  Profily v systéme 

EkoSun 70 sú k dispozícii v dvoch variantoch (Soft-Line a Round-Line), 
v*aka ktor!m vytvárajú vynikajúce mo&nosti usporiadania.  Sú k dispozícii 

v "irokej "kále hladk!ch a drevit!ch farieb.  Okná mô&u by% dyhované z 
jednej strany, z oboch strán a v dvojfarebnom vzorci.  Pou&itie dvojfarebnej 

dyhy vám umo&ní dokonale zladi% vzh$ad stolárstva s vzh$adom fasády 
a interiéru.  Okná EkoSun 70 sú "tandardne vybavené dvoma poistkami 

proti vlámaniu a #apmi, ktoré bránia vlámaniu reguláciou tlaku.  Tieto 
prvky zabezpe#ujú optimálnu bezpe#nos% pri pou&ívaní.

  
 

 

EK
O

SU
N

 7
0

57

RENOVÁCIA 49 MM



EKOSUN 6

Dostupn# vo variante s 
krídlom Soft-line

 Mo"nos( v#roby okien 
s pevn#m alebo pohyblivím
st)pikom

Zasklenie profilov#m systémom 
do $írky 55 mm

0,79 2 6 81

58

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM



EKOSUN 6

Tepelná a zvuková izolácia na ve$mi dobrej úrovni.  Okná, ktoré zaru#ujú 
tepeln! komfort a dlhú &ivotnos%.  Najlep"ia hodnota za peniaze.  Odporú#a 
sa pre energeticky úsporné kon"trukcie.  Estetické hodnoty okien vyrában!ch 

na základe systému EkoSun 6 idú ruka v ruke s technick!mi parametrami.  
Systém má ve$mi dobré tepelné vlastnosti a vytvára obrovské kon"truk#né 

mo&nosti.  Profily so stavebnou h'bkou 81 mm umo&(ujú pou&itie zasklenia 
a& do "írky 55 mm.  Aby ste dosiahli najvy""ie parametre tepelnej izolácie, 

odporú#ame doplni% okná EkoSun 6 o trojsklo a tepl! rám.  Tepl! rám je 
vyroben! z kompozitného izola#ného materiálu.  Zlep"uje izoláciu okien 

a zni&uje riziko do#asnej kondenzácie vodn!ch pár.  Teplé rámy sú okrem 
toho zárukou dlhodobej tesnosti izola#ného skla a maximalizáciou straty 

tepelnej energie redukciou tepelného mosta spájajúceho rám s ko$ajnicou.  
Na dokon#enie v!robku odporú#ame zvoli% hygrostatizované aj tlakové 

okenné ventilátory, pomocou ktor!ch mô&ete udr&iava% dostato#né vetranie 
v miestnostiach.  Difuzéry sú umiestnené v hornom ráme a profile krídla a 

no&nice na ich zostavenie mô&u by% vyrobené u& vo v!robnej fáze.
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EKOSUN 7

Dostupné taktie" v profile 
triedy A

Kovanie pracuje tkzv.
suchej komore- %o 
pred)"uje jeho "ivotnos(

Zasklenie profilov#m 
systémom do $írky 55 mm

0,76 3 7 81 A

60

OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

hliníkov#
kryt



wȌɻȁȌȺɈǞ�EkoSun 7

EKOSUN 7

Pre $udí h$adajúcich energeticky úsporné rie"enia za dobrú cenu 
odporú#ame okná v systéme EkoSun 7. Sedem je produkt odporú#an! 
na pasívnu v!stavbu.  Trojit! tesniaci systém v kombinácii so siedmimi 
komorami v ráme s h'bkou 81 mm robí z okien ve$mi dobr! izolátor.  
V*aka tretiemu tesneniu získame nielen lep"ie pou&ite$né vlastnosti, 
ale tie& zvy"ujeme &ivotnos% armatúry, preto&e je menej vystavená 

vlhkosti.  Okná v tomto systéme by mali by% doplnené trojit!m zasklením 
a tepl!m rozpern!m rámom, v*aka #omu sa okná postavené na základe 
tohto profilu stanú úpln!m rie"ením pre zákazníkov h$adajúcich najlep"ie 

rie"enia.  Sedem vytvára ve$ké príle&itosti - z h$adiska funk#nosti aj estetiky.  
Okná EkoSun 7 sú "tandardne vybavené dvoma poistkami proti vlámaniu 

a poistkou proti vlámaniu s nastavením tlaku.  Tieto prvky poskytujú optimálnu 
ochranu.  Na druhej strane, bezpe#nos% pou&ívania je zaru#ená nesprávnou 

polohou rukoväte, ktoré je "tandardne in"talované v sklápacích 
a otvárate$n!ch oknách.
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HLINIKOVÉ OBLO'ENIE



EKOSUN HST

Maximálne za(a"enie
krídla 400 kg

Maximálna $írka 
kon$trukcie 6,7 m

2

skladby

1970,92

 

Systém dostupn# v
schémate A
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

!írka profilu 
(mm)



EKOSUN HST

EkoSun HST je systém v!%ahov!ch a posuvn!ch dverí, ktor! sa vyzna#uje 
neuverite$n!m komfortom a schopnos%ou vytvára% priestranné zasklené 
kon"trukcie.  Nízky profil zaru#uje adekvátny prísun svetla a zárove( 

zaru#uje odolnos% proti vode na najvy""ej úrovni.  V*aka nízkemu prahu 
je mo&né systém EkoSun HST pou&íva% v „bezbariérovej kon"trukcii“.  
Vytvorením systému EkoSun HST sme sa sna&ili, aby bol tento produkt 

vynikajúci od ostatn!ch na trhu.  EkoSun HST je nízky profil, ktor! poskytuje 
lep"ie osvetlenie interiéru.  Jedine#n! dizajn prahu EkoSun HST a pou&ité 
tesnenia zabezpe#ujú správnu tesnos%.  Systém EkoSun HST sa vyzna#uje 
ve$mi dobr!mi statick!mi vlastnos%ami.  Vzh$adom na to, &e ide o pevn! 

profil, je mo&né ho pou&i% na vytváranie krídel do "írky 6,7 m. Tento systém 
umo&(uje aj %a&ké za%a&enie (do 400 kg), v*aka #omu je mo&né pou&i% 

zasklenie do 55 mm, ktoré sa vyzna#ujú t!m najlep"ím  
parametre tepelnej izolácie.
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SYSTÉMY GEALAN

S 9000 str. 66

GEALAN HST str. 68
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S 9000

Zasklenie technológiou STV
(Len v oknách)

Mo"nos( pohyblivého
st)pika 

V $tandarde vybavené 
bezpe%nostn#m 6- bodov#m
kovaním proti kráde"i

3 6 82,5 R A0,73
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OKENNÝ A DVEROVÝ SYSTÉM

Uw pre Ug = 0,5 
(rám Ultimate)

tesnenie komór (rama) !írka profilu 
(mm)

renovácia hliníkov#
kryt



wȌɻȁȌȺɈǞ S 9000

S 9000

Najlep"ia statika, schopnos% stava% ve$ké kon"trukcie bez nutnosti in"talova% 
prie#ky, zasklievanie pomocou technológie STV, farebné profily vyu&ívajúce 

technológiu akrylovej farby - to sú len niektoré z jedine#n!ch vlastností 
systému S 9000. Bezpe#nos% okien vyroben!ch pomocou systému 
S 9000 je kovanie, ktoré sa "tandardne dodáva  v "iestich bodoch 

proti kráde&i.  Okrem toho je doplnená blokovaním nesprávnej polohy 
rukoväte.  Technológia STV pou&itá v tomto systéme je nie#o, #o 
neponúkame v &iadnom inom.  Lepenie skla zvy"uje stabilitu celej 

"truktúry.  Samotné zasklenie s touto technológiou a mo&ná v!mena 
skla sú jednoduch"ie ako v "tandardn!ch oknách.  Systém S 9000 je 

zváran! technológiou V-Perfect.  V*aka tomu dávame na"im zákazníkom 
precízne spracované drevárske práce, preto&e miesto spojenia profilov 

sa stáva prakticky nevidite$n!m.
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HLINIKOVÉ OBLO'ENIERENOVÁCIA 65 MM RENOVÁCIA 35 MM



GEALAN HST

Mo"nos( zafarbenia
povrchu profilov 
akrylovou technológiou

1,00 2 190

Zasklenie profilov#m systémom 
do $írky 52 mm

 Systém dostupn# 
v shémate A
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skladbyUw pre Ug = 0,5
(rám Ultimate)

!írka profilu 
(mm)
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GEALAN HST

Gealan v!%ahové a posuvné dvere umo&(ujú vytvorenie ve$kého zasklenia r
ôznych prevedení, preto&e systém je prispôsoben! na in"taláciu trojitého 

zasklenia so "írkou do 52 mm.  Systém HST zalo&en! na platforme S 9000 
sp'(a v"etky technické a vizuálne po&iadavky kladené na najnov"iu generáciu 

posuvn!ch systémov.  V*aka vynikajúcej kon"trukcii sa u&ívate$ pohybuje 
prakticky bez námahy ve$k!mi prvkami a ve$ké zasklenie zaru#uje efektívne 

osvetlenie interiéru pri zatvoren!ch i otvoren!ch dverách.  Acrylcolor je 
technológia vyhradená iba pre tento systém posuvn!ch dverí.  PVC profil 

je v extrúznej fáze permanentne kombinovan! s farebn!m akrylov!m 
sklom, #ím sa vytvára povlak, ktor! má elegantnú a hladkú "truktúru a 

sú#asne je odoln! vo#i poveternostn!m podmienkam.  Koeficient prestupu 
tepla v tomto systéme zaru#uje, &e vo vnútri miestnosti sú udr&iavané ve$mi 

dobré tepelné podmienky.
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VZORKOVNÍK FARIEB

Okná sú stále ozdobnej"ím prvkom celej budovy aj interiéru.  Základn!m 
spôsobom je zvoli% farbu a "truktúru dyhy.  Máme "irokú "kálu farieb hladk!ch 

d!h podobn!ch drevu, ako aj profilov so saténov!m povrchom vyroben!ch 
technológiou akrylovej farby.
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AP 01 AP 02 AP 05 AP 06 AP 11 AP 15

AP 19 AP 20 AP 21 AP 23 AP 27 AP 28

AP 113 AP 115 AP 116

AP 29 AP 30 AP 32 AP 33 AP 34 AP 40

AP 41 AP 43 AP 44 AP 47 AP 50 AP 52

AP 60 AP 61 AP 62 AP 63 AP 65 AP 70

AP 71 AP 72 AP 75 AP 79 AP 88 AP 94

AP 95 AP 102 AP 103 AP 104 AP 105 AP 106

AP 107 AP 108 AP 109 AP 110 AP 111 AP 112
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SAL 02 SAL 03 SAL 11 SAL 18 SAL 19 SAL 21

SAL 25 SAL 26 SAL 27 SAL 33 SAL 37 SAL 39

SAL 41 SAL 43 SAL 50 SAL 51 SAL 52 SAL 59

SAL 60 SAL 61 SAL 62 SAL 67 SAL 69 SAL 70

SAL 71 SAL 72 SAL 73 SAL 74 SAL 78 SAL 84

SAL 87 SAL 88 SAL 90 SAL 91 SAL 92 SAL 93

SAL 107 SAL 108 SAL 109 SAL 110 SAL 111 SAL 112

SAL 113 SAL 115 SAL 116
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AP 01 AP 02 AP 05 AP 06 AP 15 AP 23

AP 27 AP 28 AP 29 AP 30 AP 32 AP 33

AP 34 AP 40 AP 41 AP 43 AP 44 AP 50

AP 52AP 63 AP 70 AP 71 AP 72 AP 88

AP 95
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GEA 01 GEA 02 GEA 03 GEA 04 GEA 07 GEA 08

GEA 09 GEA 11 GEA 12 GEA 13 GEA 16 GEA 17

RAL 9005 RAL 9016 SILVER

GEA 19 GEA 20 GEA 21 GEA 22 GEA 23 GEA 24

GEA 25 GEA 27 GEA 28 GEA 30 GEA 31 GEA 32

GEA 34 GEA 35 GEA 37 GEA 39 GEA 40 GEA 41

GEA 42 GEA 43 GEA 46

DB 703 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7039 RAL 7040 RAL 8014
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SKLÁ
V!ber profilového systému je #asto obmedzen! na v!ber po#tu skiel, #o spôsobuje &e sú menej alebo viac energeticky úsporné. Na"a 
ponuka je v"ak ove$a "ir"ia. Ponúkame sklá energeticky úsporné, protihlukové, bezpe#nostné, zabezpe#ené proti vlámaniu alebo sklá 
protislne#né. Okrem toho máme k dispozícii "irokú "kálu dekoratívneho skla, na v!ber je nieko$ko desiatok vzorov.

Sklen! medzipriestor vytvoren!ch spojov je na 90% obvykle vyplnen! argónom. Taktie& ponúkame sklá naplnené kryptónom, v*aka 
#omu je mo&né dosiahnu% sú#inite$ prechodu tepla dokonca 0,3 W/m2K. Mo&nos% spájania rôznych druhov skla a men"ieho 
alebo vä#"ieho po#tu skiel umo&(uje dosiahnu% vhodné parametre pre ka&d! typ okien a dverí z na"ej ponuky.

Uvádzame zhrnutie charakterizujúce základné typy vrstveného skla spolu s popisom ich 
funkcií:

1-komorové profilové 
systémy

Jednokomorové vrstvené sklo 
zlo&ené z dvoch tabú$ skla. 
Tvorí "tandard pre základné 
okenno-drevené systémy. 

Protihlukové

Vrstvené sklo so "peciálnou akustickou 
fóliou, zais%uje zv!"enú úrove( 
zvukovej izolácie.

So slne!nou kontrolou

Sklo, ktoré zni&uje tok svetla a 
slne#nej energie do miestnosti. S
ú ponúkané so selektívnym, 
absorp#n!m alebo reflexn!m 
sklom.

2-komorové profilové 
systémy

Vrstvené dvojkomorové sklá, 
zvy"ujúce v miestnosti komfort 
v podobe tepla. Predel skleného 
medzipriestoru dodato#nou tabu$ou 
skla zna#ne zni&uje únik tepla. 

Bezpe!nostné
Laminované a/alebo kalené sklá 
umo&(ujú zvy"ova% bezpe#nos%. 
Ich odolnos% vo#i prerazeniu alebo 
rozbitiu je prispôsobená po&iadavkám 
klienta. 

Protipo"iarne 

Samostatné sklá, jedno alebo 
dvojkomorové, ktoré sa vyzna#ujú 
protipo&iarnym ozna#ením EI30 
alebo EI60. 
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.repi

Kathedral 
min biely

Silvit biely

Delta biela

Kura biela

.in#ila
biela

Delta mat

Master-Carre

DEKORATÍVNE SKLÁ

Vrstvené sklá, ktoré obsahujú dekoratívne sklo, je vynikajúcou vo$bou 
tie& pre okná, dvere a prie#ky. Dekoratívne sklo sa uplatní v domácnostiach, 

kanceláriách, obchodoch, hoteloch a re"tauráciách.V závislosti od vybraného 
vzoru mô&u nielen zv!"i% súkromie, ale aj rozjasni% interiér tak, aby bol opticky 

vä#"í, #ím sa to stáva ich *al"ou v!hodou. Okrem "tandardného skla s 
matn!m povrchom ponúkame tie& dekoratívne sklo v ni&"ie 

uveden!ch prevedeniach;
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Okenné krí&e dodávajú oknám elegantn! a jedine#n! charakter a v niektor!ch prípadoch sú nevyhnutn!m ozdobn!m prvkom, 
ktor! nadväzuje na star! architektonick! "t!l. Na"a ponuka zah-(a vnútorné sklenené krí&e prilepené ku sklu a tie& viedenské 
(tzv. duplex). Ka&d! ponúkan! typ je k dispozícii v nieko$k!ch "írkach a rôznych farbách.

(X¶À�y#yç�ª�wXj�
SWISSPACER ULTIMATE 

 

Okrem "tandardného hliníkového rámiku ponúkame aj jeden z najlep"ích tepl!ch di"tan#n!ch rámikov dostupn!ch na svete.
Z di"tan#ného rámika Swisspacer Ultimate vychádza sú#inite$ iba 0,03 W/meter "tvorcov! K. Ni&"ia hodnota tohto sú#inite$a 
nielen zni&uje mo&nos% kondenzácie vodnej pary na obvode skla, ale tie& umo&(uje v!znamné zní&enie sú#inite$a prechodu tepla 
pre celé okno. Rámiky sú k dispozícii v nieko$k!ch farbách z palety RAL.

RAL 7040

RAL 8003

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9016

RAL 8016
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SYSTÉMOVÉ 
PARAPETY Z PVC

 

Parapety systému kombinujú estetiku s najvy""ou kvalitou. Hladké 
povrchy sa $ahko #istia, sú odolné proti nárazom a po"kriabaniu.
K dispozícii v rôznych variantoch a farbách dopasovan!ch k farbe 
objednaného dreveného v!robku. 

 
 

 

VONKAJŠIE PARAPETY 

Mô&ete si vybra% parapety vyrobené z hliníka alebo ocele. Vyzna#ujú sa ve$mi dobrou kvalitou a odolnos%ou 
vo#i poveternostn!m podmienkam. Sú estetické, trvácne, nehor$avé a odolné proti vlhkosti a chemikáliám. 
V*aka odkvapov!m hranám, v ktor!ch sú namontované, poskytujú dokonalú ochranu fasády.

 
 

VNÚTORNÉ 
KOMOROVÉ 

 

Sú vyrobené z tvrdého polyvinylchloridu, takého istého, ktor! sa 
pou&íva pri v!robe PVC okien a dverí. Povrchová úprava z fólie
s vysokou odolnos%ou proti po"kriabaniu a UV &iareniu. +truktúra 
komory zais%uje tuhos% kon"trukcie. Parapety sú dostupné v 
mnoh!ch farbách.
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VENTILÁTORY

Ventilátory zais%ujú nielen stály prístup #erstvého vzduchu do interiéru, 
ale tie& umo&(ujú odstránenie vlhkosti z miestnosti. Je to pohodln! spôsob 

vetrania miestností bez otvárania okien, #o je obzvlá"% dôle&ité v zime. 
Ventilátory sú namontované v drá&ke skla na horn!ch profiloch rámu a 
krídla alebo pod tesnením. Ponúkame ventilátory s rôznymi metódami 
riadenia prívodu vzduchu – vlhkomerové, tlakové a manuálne.Ka&d! 
ventilátor z na"ej ponuky má príslu"né osved#enia potvrdzujúce ich 

správne fungovanie v rôznych podmienkach. 
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BEZPE"NOSTNÉ KOVANIE 

Pre klientov, ktorí si cenia predov"etk!m bezpe#nos% seba a svojich blízkych, 
ponúkame kovanie s ozna#ením odolnosti proti vlámaniu RC1 a RC2. 
Technologicky vylep"ené rie"enia sú najlep"ou bariérou proti kráde&i.

Bezpe#nos% je tu zabezpe#ená "peciálnymi #apmi a úchytkami, aby sa 
zabránilo vlámaniu. Úchytky sú spojené s okenn!m rámom dvoma stenami 

alebo uzavretou v!stuhou. +tandardné kovanie RC1/RC2 má presn! 
v!ber v"etk!ch prvkov v závislosti od ve$kosti okenn!ch krídel tak, aby 

sa zachovala rovnaká úrove( bezpe#nosti bez oh$adu na rozmery 
usporiadan!ch "truktúr. Ak chcete dosiahnu% e"te vy""iu bezpe#nos% 
celého okna, odporú#ame zvoli% si bezpe#nostné sklo spolu s jeho 

nalepením do krídlového profilu, #o vytvorí *al"iu bariéru proti vlámaniu. 

RC1 RC2*

* Po#et há#ikov v kovaní proti kráde&i závisí od "truktúry a rozmerov okna.
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biela
hnedá
karamelová
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�jǸɐƩǲƊ�NEW YORK SECUSTIK

Vybrané modely Dostupné farby: biela, hnedá, krémová, strieborná, zlatá.

Gu$aLondon K$u#ka

PLAST HLINÍK DREVO PLAST HLINÍK DREVO

PLAST HLINÍK DREVO
PLAST HLINÍK DREVO

PLAST HLINÍK DREVO PLAST HLINÍK DREVO

jpÇ#jæ

È!RæÀæ���jpÇ#jæ

Obojstranná gu$a P5 P8P1 P45 P60
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Táto ponuka je doce(ovaná pre rozmanitos% vzorov, farieb, funk#nos% 
k$u#iek a ich ochranné vlastnosti proti vlámaniu. Okrem "tandardn!ch 

okenn!ch k$u#iek ponúkame aj k$u#ky s tla#idlom alebo k$ú#ikom blokujúcim 
mo&nos% otvorenia okna. Poskytujeme tie& "irok! v!ber tvaru a farieb, tak&e 

ich mô&ete $ahko prispôsobi% vzh$adu vybraného dreva. Ponúkame tie& 
dverové k$u#ky so zámkami, so zabezpe#ením proti v-taniu, ktoré sp'(ajú 
po&iadavky na odolnos% proti vlámaniu RC1-RC6. V ponuke dverov!ch 

k$u#iek sú "tandardné aj oddelené dverové k$u#ky (k$u#ka-vlo&ka). 
Ponúkame elegantné a moderné dverové úchyty pre vonkaj"ie dvere. 

Mô&u ma% rôzne tvary a rôzne d'&ky. Na"a ponuka zah-(a aj rie"enia, 
ako je kombinácia k$u#ky a úchytu, ktoré obmedzujú prístup 

do budovy zvonku.
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