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VCHODOVÉ DVE�E 
ALBO - modelová �ada 

DV68 MINS 104M -
dve�e s bo�ním 

sv�tlíkem

1500 x 2200 1

t�íbodový uzáv�r DoorSafe CA 60 A, 
ovládání klikou a klí�em, zámkové vložky 
FAB, dve�ní záv�sy BAKA 3D FD Protect, 

hliník, vzhled bronz, kování je 
sešroubováno skrz dve�ní k�ídlo montážními 

šrouby

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO DV68 
vysokotlaký nást�ik lazury 150 
µm, rámová zárube� -  EURO 

DV68 + hliníkový práh s 
p�erušeným tepelným mostem 
BUG TBS 70 S koncovkami 
BUG 645, zárube� s bo�ním 

sv�tlíkem 

Smrk 
NO131

otevírání levé

�"

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   
otvíravé a skláp�cí     
Uw=0,62 W.m-2K-1

750 x 2200 1

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 4 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

otevírání 
výklopné

VÝPIS TRUHLÁ�SKÝCH VÝROBK�

�#

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   
skláp�cí           

Uw=0,62 W.m-2K-1

2000 x 750 1

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 3 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

otevírání 
výklopné



�$

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   
otvíravé a skláp�cí     
Uw=0,62 W.m-2K-1

900 x 2000 1

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 4 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

otevírání pravé, 
výklopné

�%

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO 

francouzské okno,  AL-
TREND softline 5000   

pevné a posuvné      
Uw=0,62 W.m-2K-1

$&&&'""&& "

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 3 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

pravé posuvné

�(

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO 

francouzské okno,  AL-
TREND softline 5000   

$&&&'""&& !

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
levé posuvné�(

TREND softline 5000   
pevné a posuvné      

Uw=0,62 W.m-2K-1

$&&&'""&& ! pojistka proti sv šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 3 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

RAL 7022
Black grey

levé posuvné

�)

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO 

francouzské okno,  AL-
TREND softline 5000   

pevné a posuvné      
Uw=0,62 W.m-2K-1

"!*&'""&& ! -

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

pevné



�+

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   
skláp�cí           

Uw=0,62 W.m-2K-1

"%&&'*&& !

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 3 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

otvírání výklopné

�*

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   
otvíravé a skláp�cí     
Uw=0,62 W.m-2K-1

%&&'!&&& !

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 4 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

otvírání pravé 
výklopné

�!&

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   
otvíravé a skláp�cí     

)&&'!)%& !

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
otvírání výklopné

otvíravé a skláp�cí     
Uw=1,2 W.m-2K-1

manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 
okenní klika, 3 polohovací mechanismus, 

mosaz, vzhled matný bronz

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

RAL 7022
Black grey

�!!

SEK�NÍ D�EV�NÁ 
GARÁŽOVÁ VRATA 

ALBO,              
Uw=1,5 W.m-2K-1

"%&&'"&&& !

     se�iditelné panty pro p�esné nastavení, 
tichá nylonová vodící kole�ka s kuli�kovými 
ložisky, pružiny s galvanickou úpravou proti 

reziv�ní, bo�ní st�edový a spodní pant z 
hliníkové slitiny, TOX spojovíní bez 

poškození povrchové úpravy

-
dvouvrstvé d�ev�né lamely o 

síle 40 mm, zateplená z výplní 
z PUR desky

Smrk 
NO131

otvírání výklopné



�!"

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   
otvíravé a skláp�cí     
Uw=0,62 W.m-2K-1

!(%&'!!&& !

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 3 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
Black grey

otvírání pravé 
výklopné

�!#

VÝKLOPN�-KYVNÉ 
ST�EŠNÍ OKNO 

VELUX GHL a  
SVISLÉ DOPLNKOVÉ 
OKNO VELUX  VFE

*$&'!(&&

*$&'*%&
"

spodní okenní klika, fixace okna ve t�ech 
polohách, madlo pro ventila�ní klapku 

zasklení 59 s vn�jším 
tvrzeným sklem, 2x3 mm – 

lepené plavené sklo, 12 mm – 
krypton, 6 mm – tvrzené sklo 
se selektivn� reflexní vrstvou

  Ug=1,4 W.m-2K-1

Vn�jší oplechování - lakovaná 
hliník, dvouvrstvn� lakováná 

lepení borovice

 RAL 7022
Black grey

kyvn� výklopné

�!$

D�EVOHLINÍKOVÉ 
OKNO ALBO,  AL-

TREND softline 5000   !$&&'!*&& !

celoobvodové kování ROTO, povrchová 
vrstva dle DIN 50961- pozinkování, mod�e 

chromatováno, uzav�eno zape�ením,  
pojistka proti sv�šování oken a chybné 

izola�ní  dvojsklo s fólií HEAT 
MIRROR, Low E1.1 4 -12Ar - 

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     

Profil EURO IV68 , t�ívrstvý 
lepený hranol, z exteriérové 
strany hliníkové oplášt�ní, 
exteriér - vypalovaný lak, 

Smrk 
NO131/ 

RAL 7022
otvírání pravé 

výklopné
�!$ TREND softline 5000   

otvíravé a skláp�cí     
Uw=0,62 W.m-2K-1

!$&&'!*&& ! pojistka proti sv šování oken a chybné 
manipulaci, bezpe�nostní �ty�polohová 

okenní klika, 3 polohovací mechanismus, 
mosaz, vzhled matný bronz

SC75 -12Ar - Float 4  mm,     
Ug=0,62 W.m-2K-1

exteriér - vypalovaný lak, 
interiér - �ty�vrstvý systém 

úpravy 

RAL 7022
Black grey

výklopné

�!%
VÝKLOPN�-KYVNÉ 

ST�EŠNÍ OKNO 
VELUX GHL 

*$&'!$&& #
spodní okenní klika, fixace okna ve t�ech 

polohách, madlo pro ventila�ní klapku 

zasklení 59 s vn�jším 
tvrzeným sklem, 2x3 mm – 

lepené plavené sklo, 12 mm – 
krypton, 6 mm – tvrzené sklo 
se selektivn� reflexní vrstvou

  Ug=1,4 W.m-2K-1

Vn�jší oplechování - lakovaná 
hliník, dvouvrstvn� lakováná 

lepení borovice

 RAL 7022
Black grey

kyvn� výklopné



�!(

D�EV�NÉ 
INTERIÉROVÉ 

DVE�E INTERNAL - 
FLORIDA

)&&'!*)& $

TWIN, kování PINAX MO1 HR / NI-P nikl 
perla, klika-klika otvor na cylindrickou 

vložku, vložkový zámek, cylindrická vložka, 
viditelné panty V4400WF nikl

-
 mo�idla Sayerlack - pa�ený 

buk, odstín o�ech, rovný profil 
obložkových zárubní

pa�ený 
buk / 
o�ech

levé 

�!)

D�EV�NÉ 
INTERIÉROVÉ 

DVE�E INTERNAL - 
FLORIDA

!%&&'!%&& !
TWIN, kování PINAX MO1 HR / NI-P nikl 

perla, klika-klika otvor na cylindrickou 
vložku, vložkový zámek, cylindrická vložka, 

tvrzené (kalené) sklo ESG, 
minimální viditelnost, 8mm, 

SATINÁTO bílé

 mo�idla Sayerlack - pa�ený 
buk, odstín o�ech, rovný profil 

obložkových zárubní

pa�ený 
buk / 
o�ech

levé

�!+

D�EV�NÉ 
INTERIÉROVÉ 

DVE�E INTERNAL - 
+&&'!*)& $

TWIN, kování PINAX MO1 HR / NI-P nikl 
perla, klika-klika otvor na cylindrickou -

 mo�idla Sayerlack - pa�ený 
buk, odstín o�ech, rovný profil 

pa�ený 
buk / pravé �!+

DVE�E INTERNAL - 
FLORIDA

+&&'!*)& $ perla, klika-klika otvor na cylindrickou 
vložku, vložkový zámek, cylindrická vložka, 

- buk, odstín o ech, rovný profil 
obložkových zárubní

buk / 
o�ech

pravé 

�!*

CELOSKLEN�NÉ 
INTERIÉROVÉ 

DVE�E INTERNAL - 
83  posuvné ve 

stavebním pouzd�e tl. 
100 mm

+&&'!*)& "
 mušle na posuvné dve�e VL 35440 E, 

plechové stavemní pouzdro s pojezdovou 
kolejnicí JAP

tvrzené (kalené) sklo ESG, 
minimální viditelnost, 8 mm, 
Internal typ 83, SATINÁTO
bílé, hrana skla pohledová 

lešt�ná

 mo�idla Sayerlack - pa�ený 
buk, odstín o�ech, rovný profil 

obložkových zárubní
pravé posuvné



�"&

D�EV�NÉ 
INTERIÉROVÉ 

DVE�E INTERNAL - 
FLORIDA

+&&'!*)& $
TWIN, kování PINAX MO1 HR / NI-P nikl 

perla, klika-klika otvor na cylindrickou 
vložku, vložkový zámek, cylindrická vložka, 

-
 mo�idla Sayerlack - pa�ený 

buk, odstín o�ech, rovný profil 
obložkových zárubní

pa�ený 
buk / 
o�ech

levé

�"!

D�EV�NÉ 1/2 
LOMENÉ 

ZADLABANÉ 
SCHODIŠT�

!"&&'!*)& %

kompletizovaný prvek od truhlá�e, 
schodnice tl. 40 mm s vyfrézovanou 
drážkou pro uložení stup�	 50 mm, 

Konstruk�ní výška 2910 mm, výška stupn�
171 mm, ší�ka stupn� 285 mm, 

zábradlí  100 mm tvrzené  
panelové sklo ESG, svorky, 

lešt�ný chrom

 mo�idla Sayerlack - pa�ený 
buk, odstín o�ech, povrchová 

úprava dvousložkovým 
polyuretanovým bezbarvým 

lakem rovný profil

pa�ený 
buk / 
o�ech

-








