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Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou

pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken.

Polotovary mùžeme dodat i vèetnì pøedvrtaných otvorù pro kliky, kování a rámová ložiska.

Vyrobit mùžeme i atypy pro oblouková èi kosená okna.

Nabízené polotovary

K polotovarùm vám dále mùžeme dodat Døeviny

Doprava

Termín dodání

Výhody práce s polotovary

okna v profilu IV78 a IV92

okna v profilu IV78 a IV92 rustikální

okna v profilu IV78 a IV92 døevohliníková

vchodové dveøe v profilu IV78 a IV92

zdvižnì odsuvné stìny HS portál

posuvné dveøe PSK portál

skládací dveøe FS portál

rámovou a køídlovou okapnici s koncovkami

hlavní a pøídavné tìsnìní

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

izolaèní skla

smrk

borovice

meranti

dub

modøín

naším autem, cena 10 Kè/km

zásilkovou službou, cena závisí na váze a vzdálenosti (vhodné u dodávek bez izolaèního skla)

1 až 3 týdny (po dohodì, dle výrobní kapacity, i døíve)

umožní vám zvládnout veškeré zakázky bez nutného strojního vybavení

dosáhnete vyšší kvantity výroby pøi udržení vysoké kvality

navýšení konkurenceschopnosti

výbìr z rùzných døevin

cenová nabídka zdarma

proškolení v kompletaci oken vèetnì návodu na montáž

katalog technických listù
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

dvojsklo dvojsklo dvojsklotrojsklo trojsklo trojsklo

4-20-478 mm 4-12-4-12-4 2Ug=0,7 W/m k2Ug=1,1 W/m k RW 32 dB RW 34 dB

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Hloubka zasklívací drážky 23 mm

Zasklívací mezera 33 mm - dvojsklo, 39 mm - trojsklo

Cenovì nenároèná

Energeticky úsporná

Novostavby a rekonstrukce

POLOTOVARY

Døevìné okno 78 mm - izolaèní dvojsklo, trojsklo

Stavební šíøe 78 mm

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

rámovou a køídlovou okapnici, odstín bronz, tmavý bronz, støíbrná a bílá

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní dvojsklo nebo trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

modøín cink/fix
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

92 mm 4-18-4-18-4 2Ug=0,5 W/m k RW 32 dB

trojsklo

Døevìné okno 92 mm - izolaèní trojsklo

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Hloubka zasklívací drážky 23 mm

Zasklívací mezera 51 mm

Energeticky úsporná

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

Stavební šíøe 92 mm

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

rámovou a køídlovou okapnici, odstín bronz, tmavý bronz, støíbrná a bílá

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix



POLOTOVARY

Døevìné okno rustikální 78 mm - izolaèní dvojsklo, trojsklo
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Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Hloubka zasklívací drážky 23 mm

Zasklívací mezera 33 mm - dvojsklo, 39 mm - trojsklo

Energeticky úsporná

Cenovì nenároèná

Novostavby a rekonstrukce

Stavební šíøe 78 mm

Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

dvojsklo dvojsklo dvojsklotrojsklo trojsklo trojsklo

4-20-478 mm 4-12-4-12-4
2Ug=0,7 W/m k2Ug=1,1 W/m k RW 32 dB RW 32 dB

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

rámovou a køídlovou okapnici, odstín bronz, tmavý bronz, støíbrná a bílá

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní dvojsklo nebo trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix
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Døevìné okno rustikální 92 mm - izolaèní trojsklo
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

92 mm 4-18-4-18-4 2Ug=0,5 W/m k RW 32 dB

trojsklo

Stavební šíøe 92 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Hloubka zasklívací drážky 23 mm

Zasklívací mezera 51 mm

Energeticky úsporná

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

rámovou a køídlovou okapnici, odstín bronz, tmavý bronz, støíbrná a bílá

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix



GEMINI
Classic

POLOTOVARY

Døevohliníkové okno 97 mm - izolaèní trojsklo
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Stavební šíøe 97 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Vhodnìjší jsou hranoly bez napojení

Zasklívací mezera 39 mm - trojsklo

Energeticky úsporná

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

97 mm 4-12-4-12-4 2Ug=0,7 W/m k RW 32 dB

trojsklo

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

hliníkové opláštìní rùzných profilù základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

možnost výbìru rùzných profilù hliníkového opláštìní

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix
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Døevohliníkové okno 111 mm - izolaèní trojsklo

Stavební šíøe 111 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Vhodnìjší jsou hranoly bez napojení

Zasklívací mezera 51 mm - trojsklo

Energeticky úsporná

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

GEMINI
Classic
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

111 mm 4-18-4-18-4 2Ug=0,5 W/m k RW 32 dB

trojsklo

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix

možnost výbìru rùzných profilù hliníkového opláštìní
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Integral
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Døevohliníkové okno 97 mm - izolaèní trojsklo

Stavební šíøe 97 mm
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

97 mm 4-12-4-12-4 2Ug=0,7 W/m k RW 32 dB

trojsklo

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Vhodnìjší jsou hranoly bez napojení

Zasklívací mezera 39 mm - trojsklo

Energeticky úsporná

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix
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POLOTOVARY

Døevohliníkové okno 111 mm - izolaèní trojsklo
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GEMINI
Integral

Stavební šíøe 111 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Vhodnìjší jsou hranoly bez napojení

Zasklívací mezera 51 mm - trojsklo

Energeticky úsporná

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

K polotovaru je možné dodat

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

111 mm 4-18-4-18-4 2Ug=0,5 W/m k RW 32 dB

trojsklo

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix
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POLOTOVARY

HS Portál 78 mm - izolaèní dvojsklo, trojsklo

Stavební šíøe 78 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Možnost opláštìní hliníkem

Velkoplošná køídla

Bezbariérový pøístup

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

78 mm 4-12-4-12-4 2Ug=0,7 W/m k RW 32 dB

trojsklo

K polotovaru je možné dodat

kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

bezbariérový izolaèní práh

kliky v odstínu bronz, titan, støíbrná a bílá

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix



POLOTOVARY

HS Portál 92 mm - izolaèní trojsklo

Stavební šíøe 92 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Možnost opláštìní hliníkem

Velkoplošná køídla

Bezbariérový pøístup

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

92 mm 4-18-4-18-4 2Ug=0,5 W/m k RW 32 dB

trojsklo

K polotovaru je možné dodat

kování SIEGENIA AUBI TITAN AF.

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

bezbariérový izolaèní práh

kliky v odstínu bronz, titan, støíbrná a bílá

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix



Výplò hladká

Výplò profilová

POLOTOVARY

Vchodové dveøe 78 mm - izolaèní dvojsklo, trojsklo

Stavební šíøe 78 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Možnost opláštìní hliníkem

Pìtibodový systém uzamykání

Zasklívací mezera 33 mm - dvojsklo, 39 mm - trojsklo

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

78 mm 4-12-4-12-4 2Ug=0,7 W/m k RW 32 dB

trojsklo

K polotovaru je možné dodat

pìtibodový systém uzamykání, závìsy Trio 20 mm seøiditelné ve tøech osách

hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a výstuhou

PUR výplò hladká 36 mm, profilová 54 mm

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix
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Vchodové dveøe 92 mm - izolaèní trojsklo

Stavební šíøe 92 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Možnost opláštìní hliníkem

Pìtibodový systém uzamykání

Zasklívací mezera 51 mm - trojsklo

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

Výplò hladká

Výplò profilová

K polotovaru je možné dodat

pìtibodový systém uzamykání, závìsy Trio 20 mm seøiditelné ve tøech osách

hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a výstuhou

PUR výplò hladká 48 mm, profilová 66 mm

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

92 mm 4-18-4-18-4 2Ug=0,5 W/m k RW 32 dB

trojsklo

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix
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Vchodové dveøe PANEL 78 mm - izolaèní trojsklo

Stavební šíøe 78 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Možnost opláštìní hliníkem

Pìtibodový systém uzamykání

Zasklívací mezera 39 mm - trojsklo

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

78 mm 4-12-4-12-4 2Ug=0,7 W/m k RW 32 dB

trojsklo

K polotovaru je možné dodat

pìtibodový systém uzamykání, závìsy Trio 20 mm seøiditelné ve tøech osách

hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a výstuhou

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix
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Vchodové dveøe PANEL 92 mm - izolaèní trojsklo

Stavební šíøe 92 mm

Smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Možnost opláštìní hliníkem

Pìtibodový systém uzamykání

Zasklívací mezera 51 mm - trojsklo

Pasivní domy

Novostavby a rekonstrukce

K polotovaru je možné dodat

pìtibodový systém uzamykání, závìsy Trio 20 mm seøiditelné ve tøech osách

hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a výstuhou

hliníkové opláštìní základní RAL, kolekce Color a Døevodekor

celoobvodové støedové a vnitøní tìsnìní (hnìdé, béžové, bílé)

izolaèní trojsklo, solární, bezpeènostní sklo atd.
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Technické parametry

Stavební šíøe Zasklení okna Souèinitel prostupu tepla sklem Zvuková neprùzvuènost

92 mm 4-18-4-18-4 2Ug=0,5 W/m k RW 32 dB

trojsklo

borovice cink/fix

dub

meranti

smrk cink/fix

modøín cink/fix



Produktová
øada

Produktová
øada

Døevina

Døevina

napojovaná i fixní

napojovaná i fixní

78

0,7

32

78

0,7

32 dB

33

33

33

33

39

39

39

39

78

0,7

32

78

0,7

32 dB

97

0,7

x

78

0,7

32 dB

39

39

97

0,7

x

39

92

0,5

32

92

0,5

32 dB

51

51

92

0,5

x

92

0,5

32 dB

51

51

111

0,5

x

92

0,5

51

51

111

0,5

x

51

vhodnìjší jsou hranoly bez napojení

smrk, borovice, meranti, dub, modøín

smrk, borovice, meranti, dub, modøín

Døevìné okno
IV 78

HS Portál
IV 78

Døevìné okno
IV 92

HS Portál
IV 92

Døevìné okno

Vchod. dveøe

RUSTIKAL IV 78

IV 78

Døevìné okno

Vchod. dveøe

RUSTIKAL IV 92

IV 92

Døevìné okno
AL 97

Vchod. dveøe
PANEL 78

Døevìné okno
AL Integral 97

Døevìné okno
AL Integral 111

Døevìné okno
AL 111

Vchod. dveøe
PANEL 92

Lamela

Lamela

Zasklení
nadstandard

Zasklení
nadstandard

Zvuková
neprùzvuènost

Zvuková
neprùzvuènost

Kování

Kování

Kování
nadstandard

Kování
nadstandard

Stavební šíøe
(mm)

Stavební šíøe
(mm)

Zasklívací
mezera (mm)

Zasklívací
mezera (mm)

PSK, FS Portál

Souèinitel
prost. tepla sklem

-2 -1Ug (Wm K )

Souèinitel
prost. tepla sklem

-2 -1Ug (Wm K )

celoobvodové kování SIEGENIA AUBI TITAN AF

               SIEGENIA AUBI TITAN AF

solární, bezpeènostní, protihluková skla aj.

solární, bezpeènostní, protihluková skla aj.

vyšší stupeò bezpeènosti, skryté panty, elektrické ovládání

vyšší stupeò bezpeènosti, elektrické ovládání

dvojsklo

dvojsklo

dvojsklo

dvojsklo

trojsklo

trojsklo

trojsklo

trojsklo

32 dB32 dB
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Hradec
Králové

Praha

Olomouc

Pardubice

Pøelouè

Plzeò

GPS: 50.0351881N, 15.5024256E

Obráncù míru 104, 535 01  Øeèany nad Labem - Labìtín

Truhláøství Zbynìk Nedbal
Úzká 41, 535 01  Øeèany nad Labem - Labìtín

Provozovna

Sídlo firmy
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