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Profi l spoloènosti

Spoloènosť FENESTRA Sk® pôsobí 

na trhu už od roku 1997. Od svojho založenia patrí 

medzi najväèších a najvýznamnejších producentov 

plastových a hliníkových okien. V tejto oblasti si 

u svojich ve¾kých obchodných partnerov získala reno-

mé rozhodujúceho hráèa na stavebnom trhu. Už jej 

názov – FENESTRA (z latinského prekladu fenestra = 

okno) evokuje, že jej hlavná misia bude sústredená 

na využívanie inovatívnej technológie na výrobu 

okien tak, aby za každých okolností dokázala uchytiť 

pozíciu vedúceho lídra, ktorý sa bude môcť fl exibilne 

prispôsobiť všetkým požiadavkám a trendom trhu.

Spoloènosť FENESTRA Sk® v súèasnosti paralelne pô-

sobí s dvoma divíziami. Jedna na spracovanie plastu, 

druhá na spracovanie hliníka. V oblasti plastových vý-

plní otvorov je FENESTRA Sk® od samého zaèiatku  

spojená s profi lovými systémami spoloènosti REHAU®. 

V ponuke je zastúpený kompletný sortiment nemec-

kej produkcie znaèky REHAU®, ktoré umožòujú 

výrobu širokej škály prvkov v kategórii plastových 

konštrukcií a presklených fasád.

Základným strategickým cie¾om èinností spoloènosti 

je spokojný zákazník, ktorému FENESTRA Sk® vie 

navrhnúť a následne poskytnúť komplexné služby od 

odborného poradenstva cez projekciu špeciálnych 

konštrukcií až po dodávku s montážou „na k¾úè". 

Z tohto dôvodu je dôraz na kvalitu nosným ukazo-

vate¾om riadiacej a kontrolnej èinnosti všetkých 

organizaèných zložiek spoloènosti. 

Ako jednému z prvých producentov stavebných 

výplní a presklených plášťov na Slovensku bol 

FENESTRA Sk® udelený certifi kát riadenia kvality ISO 

9001. Odvtedy pri pravidelných auditoch je riadenie 

kvality preverované renomovanou spoloènosťou Bu-

reau Veritas Certifi cation. V súèasnosti fi rma dispo-

nuje i certifi kátom systému environmentálneho ma-

nažérstva ISO 14001 a systém manažérstva bezpeè-

nosti práce ISO 18001. Spokojnosť zákazníkov, ktorí 

na základe referencií šíria dobré meno spoloènosti na-

pomáhajú, že FENESTRA Sk® už dlhé roky pôsobí ako  

seriózny producent v oblasti výroby výplní stavebných 

otvorov s dôrazom na kvalitu a komplexnosť služieb.

Od roku 2000 ako jedna z prvých spoloèností sústre-

dených na výrobu PVC okien, zaèala FENESTRA Sk® 

spracovávať vo ve¾kej miere i hliníkové konštrukcie sys-

témových dodávate¾ov Wicona® a Schueco®. V súèas-

nosti sa spolupráca viaže s viacerými architektonickými 

kanceláriami a developermi na významných projektoch.

Základom spokojnosti klienta je vysoká kvalita výroby, 

kde výsledkom je produkt, ktorý uspokojí i toho najná-

roènejšieho zákazníka. Každodenne reaguje na príle-

žitosti a podnety, ktoré ponúka prostredie, èo motivuje 

zamestnancov k neustálemu rozvoju. I z tohto dôvodu 

FENESTRA Sk® investovala do  najmodernejších tech-

nológií výroby, ktoré sú zárukou kvality a invencie.  

Sídlo spoloènosti, výroba a logistika je lokalizované 

v Zlatých Moravciach, Slovensko. V roku 2002 fi rma 

získala prvé kontakty na predaj plastových okien do 

zahranièia, ktoré otvorili dvere pre export našej  pro-

dukcie do viacerých krajín Európskej únie, ako naprí-

klad Èeská republika, Rakúsko, Nemecko, Švajèiarsko, 

Taliansko atï. V súèasnosti má FENESTRA Sk® svoje 

vlastné generálne zastúpenie v Èeskej republike. 
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Oh¾aduplnosť ku životnému prostrediu

Zodpovedný 
prístup
Spoloènosť FENESTRA Sk® vsa-

dila na zodpovedný prístup 

k prírode a v nej prebiehajúcich 

klimatických zmenách. Jedným z dôležitých príèin 

klimatických zmien je zvyšujúca emisia CO2 vïaka 

rastúcemu dopytu po energiách. 

Poslaním FENESTRA Sk® je znižovať zneèisťovanie prí-

rody prostredníctvom okenných riešení, ktoré znižujú 

dopyt po energiách. Vïaka použitiu profi lov, skiel, 

kovaní a moderných tesnení prispieva FENESTRA Sk® 

k zníženiu emisii CO2 do ovzdušia.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je vyja-

drený aj farebnosťou loga spoloènosti.

Recyklovate¾nosť
Možnosť prípadnej recyklácie plastových okien 

a dverí, je nevyhnutnosťou pre pozitívnu ekologickú 

bilanciu.

FENESTRA Sk® vyrába premyslené výrobky 

k uspokojeniu nárokov každého klienta.

Jedineèné realizácie na mieru, ktoré interpretujú 

Váš osobný štýl. Rozmery, farby, tvary a vyhotovenie 

zakaždým odlišné sa spájajú medzi sebou, aby oživili 

Vaše túžby a uspokojili Vaše potreby.

Výplne koncipované a realizované tak, aby dodali 

maximálny výkon a redukovali na minimum 

energetické spotreby, ktoré dávkujú teplo, tlmia hluk 

a ochraòujú Vás pred vlámaním. Zároveò spåòajú 

najprísnejšie parametre certifi kácie.

Pro zákaznícka orientácia

Okná a dvere od FENESTRA Sk® sú  vyrábané z poly-

mérov resp. kompozitných materiálov REHAU®.  Ak sa 

rozhodnete tieto okná v budúcnosti vymeniť za nové, 

tak existuje možnosť ich recyklácie.

Od výberu materiálov, s ktorých sa vyrábajú okná 

a dvere, cez použité výrobné procesy až k recyklácii 

odpadov vo výrobe je každá myšlienka a èinnosť 

podriadená ochrane životného prostredia.

Ochrana životného prostredia 
Výroba plastových okien a dverí vo FENESTRA Sk® 

nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. 

Takéto správanie sa jej špièkových automatizo-

vaných strojových zariadení je pevným základom pre 

priate¾ské správanie sa voèi prírode.

Taktiež používanie jej okien a dverí nemá žiadne 

hygienické alebo životu škodlivé vplyvy. Ponúkajú sa 

okenné riešenia oh¾aduplné nielen voèi životnému 

prostrediu, ale i voèi zdraviu zákazníkov.

Dvere a okná, ktoré sa zaradia do každého 

architektonického štýlu zvýrazòujúc a brániac 

jedineèným a neopakovate¾ným spôsobom Vaše 

okolie, poskytujú Vášmu obytnému priestoru  

pohodlie.

Každý deò FENESTRA Sk® s ve¾kou obetavosťou 

a zanietením dáva svoj personál a zdroje s cie¾om 

uspokojiť oèakávania vlastných zákazníkov. Od 

projektovania k realizácii, od prepravy k dodávke, od 

montáži k postpredajnému servisu.

Zákazník je centrom každej jej èinnosti.

FRIENDLY
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Výrobná hala a skladové priestory na spra-

covanie plastových profi lových systémov sú na ploche 

viac ako 20.000 m2. Disponujeme špièkovým výrobným 

zariadením, ktoré je zárukou výroby kvalitných okien 

a dverí. Zároveò nám naše moderné zariadenia 

umožòujú reagovať na individuálne požiadavky jed-

notlivých zákazníkov.

Okná a dvere FENESTRA Sk® sú vyrábané na poèí-

taèmi riadenej technológii ako sú: CNC riadené dvoj-

Výroba a starostlivosť o procesy

kotúèové píly a nárezovo obrábacie centrá, štvorhla-

vové zváracie automaty, zaèisťovacie CNC automaty, 

poloautomatické centrá na montáž kovania, verti-

kálne linky s pneumatickými zasklievacími stojanmi.

Stroje sú on-line napojené na konštrukèný program 

na oddelení plánovania výroby. Výrobná kapacita 

250.000 okenných jednotiek za rok v dvojsmennej 

prevádzke, patrí svojimi technickými parametrami do 

európskej špièky. Okrem vysokej kapacity garantuje 

dokonalé spracovanie materiálov a minimalizuje 

možnosť ¾udského omylu pri výrobe. Výrobné zaria-

denia sú dodané od európskych dodávate¾ov, akými 

sú fi rmy HOLLINGER, ROTOX, EMMEGI, FEDER-

HENN, STUERTZ, ALUMA. 

FENESTRA Sk® uplatòovaním požiadaviek noriem 

systému manažérstva kvality vo všetkých procesoch 

preukazuje svoju schopnosť trvalo poskytovať 

produkty, ktoré spåòajú požiadavky zákazníka 

a príslušných predpisov. Neustále chce zvyšovať 

spokojnosť zákazníka a trvale zlepšovať 

systém manažérstva v spoloènosti. 

Spoloènosť FENESTRA Sk® apliko-

vala všetky požiadavky noriem ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007 a vytvorila dokumentovaný sys-

tém kvality vybraných procesov. Tento sys-

tém implementovala a priebežne udržiava. 

Neustále monitorovanie, meranie a analyzo-

vanie procesov zabezpeèuje spätnú väzbu pre 

neustále zlepšovanie ponúkaných produktov a 

služieb. 

FRIENDLY
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¼udské zdroje Referencie

Spokojnosť našich zákazníkov možno zobraziť 

cez viacero budov alebo ich domovov. Vážime 

si dôveru všetkých našich zákazníkov. Sme hrdí 

na to, že môžeme svojimi okennými riešeniami 

uspokojiť nároky na atraktívnosť, energetickú 

efektívnosť a tepla domova.

8 9

Základnou ideou našej spoloènosti je uspokojovať 

záujmy zákazníka vo vysokej kvalite, v moderných 

riešeniach a v dohodnutých termínoch. 

Jednou zo základných potrieb napåòania tejto fi lozo-

fi e je vlastniť stabilný, vysokokvalifi kovaný a tvorivý 

pracovný potenciál. Snažíme sa robiť všetko pre to, 

aby sme pracovali s tými najlepšími. Uvedomujeme 

si, že príbeh FENESTRA Sk® je písaný pracovnými 

úspechmi jej zamestnancov.

Zamestnávame viac ako 200 kvalifi kovaných odborní-

kov, z ktorých sú mnohí spojení s našou spoloènosťou 

FENESTRA Sk® už dlhé obdobie. Neustále zvyšovanie 

kvalifi kácie a odborných znalostí zamestnancov je 

základnou fi lozofi ou spoloènosti.

Vïaka prístupu všetkých zamestnancov, poèet 

spokojných zákazníkov neustále rastie. Takmer 70% 

zo zákazníkov sa obracia na nás s dôverou vïaka po-

zitívnym ohlasom, ktoré poèuli o FENESTRA Sk®.
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Porovnávacia tabu¾ka produktov

STANDARD GENEO 3+ GENEO 3+ 
Z40

GENEO 3+ 
PASSIV

STANDARD
STANDARD 
Z40 a Z60

OPTIMUM GENEO 3+
GENEO 3+ 

Z40 
GENEO 3+ 

PASSIV
strana 14 strana 16 strana 18 strana 20 strana 22 strana 24

Dizajn
hranaté (Z tvar) √ √ √ √ √ √
oblé √ √ x x x x
skosené (A tvar) √ √ √ √ √ x

Povrch

Zvonka PVC √ √ √ √ √ √
Fólia √ √ x √ √ √
AL klip √ x x √ x √

Zvnútra PVC √ √ √ √ √ √
Fólia √ √ x √ √ √

Rozmery

Stavebná håbka rám 70 70 70 86 86 86
Poh¾adová šírka rám+krídlo 116 112 / 100 120 115 107 129
Poh¾adová šírka 2 krídel bez ståpika 148 / 166 148 / 166 148 142 / 160 142 / 160 142 / 160
Poh¾adová šírka 2 krídel so ståpikom 190 190 190 184 184 184

Stavebno 
fyzikálne 
vlastnosti
 

Tepelná izolácia celého okna (Uw)
Ug=1,1 AL rámik 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 x
Ug=1,1 Swisspacer 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 x
Ug=0,7 AL rámik * * * x x x
Ug=0,7 Swisspacer * * * x x x
Ug=0,6 AL rámik x x x 0,92 0,92 x
Ug=0,6 Swisspacer x x x 0,83 0,83 0,77
Ug=0,5 Swisspacer x x x 0,76 0,76 0,70
Zvuková izolácia (dB) 34 - 45 34 - 45 34 - 45 34,1 - 47 34,1 - 47 34,1 - 47

Typy 
otvárania

Pevné √ √ √ √ √ √
Otváravé √ √ √ √ √ √
Otváravo sklopné √ √ √ √ √ √
Sklopné √ √ √ √ √ √
Uzamykate¾né balkónové dvere √ √ √ √ √ √
Balkónové dvere s AL prahom √ √ √ √ √ √
Sklopno posuvné dvere √ √ √ √ √ x
Von otváravé balkónové dvere √ x x √ x √
Interiérové dvere s AL prahom √ x x √ x √
Vchodové dvere s AL prahom √ x x √ x √

Kovanie
Poh¾adové √ √ √ √ √ √
Skryté x x x √ √ √

Tesnenie
Poèet (medzi rámom a krídlom) 2 2 3 3 3 3
Farba tesnenia šedá, èierna šedá, èierna šedá šedá, èierna šedá, èierna šedá, èierna

Hodnoty tepelnej a zvukovej izolácie sú u okien závislé od ve¾kosti a vyhotovenia. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na jednokrídlové 
okno s rozmerom 1230x1480 mm. Iné ve¾kosti a vyhotovenia môžu vykazovať odlišné stavebno-fyzikálne hodnoty. Presné výpoèty 
na príslušný rozmer výrobku sú súèasťou dodávky.
*  Možnosť trojskla. Odporúèame trojsklo do okenných systémov so stavebnou håbkou 86mm, ktoré boli vyvinuté pre tento typ 

zasklenia.

Záruky a garancie

Vyrábame okná z nemeckého profi lového systému REHAU®. Už viac ako štyri desaťroèia 

vyvíja a vyrába REHAU® profi lové systémy pre okná, fasády a dvere. S inovaèným myslením, 

s väzbou na prax a tradiène vysokými nárokmi na kvalitu.

2 roèná záruka
Poskytujeme štandardnú záruènú lehotu na žalúzie, rolety, sieťky a parapetné dosky (ïalej 

príslušenstvo) zakúpené od nás a to:

-  stálosť farby voèi neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu príslušenstva z plastu

-  na bezchybnú funkciu kovania okien a dverí za dodržania podmienky správnej 

montáže

Na montáž okien, dverí a príslušenstva, máte nárok na dvojroènú záruku kvality.

5 roèná záruka
Štandardnú 2 roènú záruku na plastové okná a dvere vyrobené z materiálov RAU-PVC® 

a RAU-FIPRO® rozširujeme na päťroènú záruku:

-  na stálosť farieb okien voèi neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu 

kašírovaných profi lov plastových okien a dverí, vynimajúc rohové spoje.

-  proti korózii k¾uèiek vchodových dverí

-  proti zaroseniu medzi tabu¾ami izolaèného skla s dištanèným rámikom.

7 roèná záruka
Poskytujeme sedemroènú záruku, že prieh¾adnosť izolaèného skla vzťahujúca sa na 

vnútorné plochy tabúl nachádzajúcich sa v medzisklennej dutine nebude za normálnych 

podmienok ovplyvnené, taktiež nebudú ovplyvnené fyzikálno-mechanické vlastnosti 

daného typu izolaèného skla.

10 roèná záruka
Poskytujeme desaťroènú záruku na:

-  funkènosť kovania (v prípade dodržania záruèných podmienok poèas trvania záruky),

-  stálosť farieb okien voèi neprirodzeným zmenám a tvorbe trhlín na povrchu bielych 

profi lov plastových okien a dverí, vynímajúc rohové spoje.

Všetky záruky sa nevzťahujú na zmeny vzh¾adu produktov alebo zmeny funkènosť 

spôsobené zneèistením.

2
roky

5
rokov

7
rokov

10
rokov

STANDARD 
Z40 a Z60

OPTIMUM
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 Bedienkräfte – EN 13115 

 

 Klasse 1 

 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 

 

 Anforderung erfüllt 

Grundlagen 

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster 

und Außentüren – Produktnorm

 
Prüfnormen: 

EN 1026 : 2000-06 

EN 1027 : 2000-06 

EN 12211 : 2000-06 

EN 12046-1 : 2003-11 

EN 14609 : 2004-03 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 

Nachweis der obengenannten 

Eigenschaften für Fenster nach 

EN 14351-1 : 2006-03. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 

und beschriebenen Probekör-

per. Die Prüfergebnisse können auf 

gleiche oder kleinere Abmes-

sungen bei gleicher Konstrukti-

on, Anschlagart und ähnlichem 

Format unter Einhaltung des 

Flügelgewichts übertragen 

werden. 
Diese Prüfung ermöglicht keine 

Aussage über weitere 

Leistungs- und qualitätsbe-

stimmenden Eigenschaften der 

vorliegenden Konstruktion, ins-

besondere Witterungs- und Al-

terungserscheinungen wurden 

nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-

gungen und Hinweise zur Be-

nutzung von ift-Prüfdoku-

mentationen“.  

Das Deckblatt kann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

Inhalt Der Nachweis umfasst insge-

samt 9 Seiten 

1 Gegenstand  

2 Durchführung 

3 Einzelergebnisse 

 

Auftraggeber REHAU AG + Co. 

Verwaltung Erlangen 

Ytterbium 4 

 
91058 Erlangen-Eltersdorf   

  Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür 

System Euro 70  

Außenmaß (B x H) 1172 mm x 2372 mm 

Rahmenmaterial  PVC-U/weiß 

Besonderheiten -/-   
 Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 

 

 Klasse C4/B4 

 Schlagregendichtheit – EN 12208 

 

 Klasse E1050 

 Luftdurchlässigkeit – EN 12207 

 

 Klasse 4 

  

ift Rosenheim 

2. Mai 2007 
 

 

 

 

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 

Prüfstellenleiter 

ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Benno Reichelt, Dipl.-Ing. (FH) 

Prüfingenieur 

ift Zentrum Fenster & Fassaden 
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Grundlagen 

EN 14351-1 : 2006-03, Fe

und Außentüren – Produktn

Prüfnormen: 

EN 1026 : 2000-06 

EN 1027 : 2000-06 

EN 12211 : 2000-06 

EN 12046-1 : 2003-11 

EN 14609 : 2004-03 

Darstellung 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 

Nachweis der obengenannten 

Eigenschaften für Fenster nach 

EN 14351-1 : 2006-03. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 

d beschriebenen Probekör-

üfergebnisse können auf 

oder kleinere Abmes-

i gleicher Konstrukti-

gart und ähnlichem 

Einhaltung des 

übertragen glicht keine be-
n der ns-

n. umfasst insge-

teten 
egenstan
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Durchführu
ührung 

3 E
3 Einzelerge

ergebnisse

 

Nachweis 
Widerstandsfähigkeit  bei Windlast 

Schlagregendichtheit  

Luftdurchlässigkeit  

Bedienkräfte 

Tragfähigkeit  von Sicherheitsvorrichtungen 

 
Prüfbericht 101 34632/15  
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Grundlagen 
EN 14351-1 : 2006-03, Fenster 

und Außentüren – Produktnorm

Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000-06 

EN 1027 : 2000-06 

EN 12211 : 2000-06 

EN 12046–1 : 2003-11 

EN 14609 : 2004-03 
Darstellung  

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 

Nachweis der oben genannten 

Eigenschaften für Fenster nach 

EN 14351-1 : 2006-03. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 

und beschriebenen Probekör-

per. Die Prüfergebnisse können auf 

gleiche oder kleinere Abmes-

sungen bei gleicher Konstrukti-

on, Anschlagart und ähnlichem 

Format unter Einhaltung des 

Flügelgewichts übertragen wer-

den. Diese Prüfung ermöglicht keine 

Aussage über weitere 

leistungs- und qualitätsbestim-

menden Eigenschaften der vor-

liegenden Konstruktion, insbe-

sondere Witterungs- und Alte-

rungserscheinungen wurden 

nicht berücksichtigt. 
Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-

gungen und Hinweise zur Be-

nutzung von ift-Prüfdokumen-

tationen“ Das Deckblatt kann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

Inhalt Der Nachweis umfasst insge-

samt 10 Seiten 

1 Gegenstand  

2 Durchführung 

3 Einzelergebnisse 

 

Auftraggeber REHAU AG + Co. 

Verwaltung Erlangen 

Ytterbium 4 
 

91058 Erlangen-Eltersdorf   

Produkt Einflügelige Drehkippfenstertüre 

System REHAU GENEO MD 

Außenmaß (B x H) 1376 mm x 2676 mm 

Rahmenmaterial RAU-FIPRO / weiß 

Besonderheiten 

Mit Überschlagverklebung zwischen Glas und Rahmen. 

Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Materialverträglichkeit 

der Klebung ist gesondert nachzuweisen. 

  
  

 Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 

 

 Klasse C5 / B5 

 Schlagregendichtheit – EN 12208 

 

 Klasse E900 

 Luftdurchlässigkeit – EN 12207 

 

 Klasse 4 

 

Bedienkräfte – EN 13115 

 

 Klasse 1 
 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN 14351-1 

 

 
Anforderung erfüllt 

(durch Übertragung aus Prüfbericht 101 34632 /14) 

 

 
 

ift Rosenheim 

28. Mai 2008  

 

 

 

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 

Prüfstellenleiter 

ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) 

Prüfingenieur 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 
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Veröffeffentlichungshinweise 
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nutzung vg von ift-Prüfdoku-
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DDas Deckbckblatt kann als Kurz-

fasfassung veverwendet werden
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GrundlagEN 14351-
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Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000

EN 1027 : 2000-

EN 12211 : 2000-

EN 12046–1 : 2003

EN 14609 : 2004-03
Dararstellung 

VeVerwendunungshinweise  

DieDieser Prüfbfbericht dient zum 

Nacachweis deder oben genannten 

Eigegenschaftenen für Fenster nach 

EN 114351-1 : 22006-03. 

GGültiggkeit  
DDie genenannten DDaten und Er-

gebebnissese beziehehen sich aus-

schchließlicich auf denen geprüften 
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er. 
e PrPrüfergergebnisse kkönnen auf 

ichehe oderer kleinere Ae Abmes-

genn bei ggleicher KoKonstrukti-

r

Anscschlagagart und ähähnlichem 

at uunter EEinhaltungg des 

gewewichtss  übertragegen wer-

rüfufung ermermöglicht kt keine 

übeber weieitere 
unnd qualalitätsbesttiim-

igenenschafhaften der vovor-

Konsnstruktktion, insbbee-

tterruungs- - und Alte--

inuunngen wwurden 

ichthtigt. 
ngsgshinwweise 

erkbkblatt „B„Bedin-

weisise zur r Be-
rüfdfdokummen-alsls Kurzrz-

werderden. 

t insnsge-
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Skupina GU® (Gretsch-Unitas) už viac ako 100 rokov 

pôsobí v spomínanej oblasti. Nároèné požiadavky 

kladené na moderné kovanie spåòa systém UNI-JET®. 

Je to celoobvodové kovanie vhodné pre všetky typy 

okien, bez oh¾adu na tvar a tradiène využívaný ma-

teriál.

Dodávate¾ skla SAINT-GOBAIN®
SAINT-GOBAIN® má prevádzky vo viac ako 50 kra-

jinách na celom svete. Patrí medzi 100 najvýkonnejších 

svetových priemyselných korporácií a pýši sa pra-

covnou silou viac než 200 000 pracovníkov. 

V súèasnosti ako èlen SAINT GOBAIN® GLASSOLU-

TIONS vyrába izolaèné sklá pod ochrannými znám-

kami CLIMALIT®,  CLIMAPLUS® a CLIMATOP®. 

SAINT GOBAIN® ako výrobca, spracovate¾ a distribú-

tor stavebných materiálov (sklo, keramika, plast, lia-

tina, atï.) pretavuje suroviny na pokrokové výrobky 

každodenného použitia a vyvíja inovatívne nové 

materiály. 

SAINT-GOBAIN® prináša progres v oblasti izolaèných 

skiel a drží si pevne svoje popredné postavenie na 

slovenskom trhu v tejto oblasti.

Dodávate¾ profi lov REHAU® 
Už od svojho vzniku sa FENESTRA Sk® spája s pro-

fi lovým systémom REHAU®.  REHAU® je už viac ako 50 

rokov medzinárodne uznávanou znaèkou kvality pri 

riešeniach na báze polymérov v oblasti stavebníctva, 

automobilizmu a priemyslu. Do rozsahu pôsobnosti 

patrí výskum a vývoj materiálov a systémov, ako 

aj povrchová technika. S viac ako 15 000 spolupra-

covníkmi v 170 poboèkách zaujíma REHAU® popred-

né miesto garanta inovácie na celom svete.

Staviame na kvalite znaèky REHAU®, ktorá ponúka 

profi lové systémy pre okná, domové dvere, zimné 

záhrady a fasády. Èi máte zámery renovácie alebo 

novostavby, profi tujte z inovaèných systémových 

riešení REHAU®. Požiadavky architektov a stavebníkov 

(investorov) na okno sú také rôznorodé ako objekty, 

na ktorých sa majú realizovať. 

Dodávate¾ kovania GU® 
(Gretsch-Unitas)
Znaèku GU® výrobcovia okien registrujú ako seriózne-

ho, zabehnutého dodávate¾a, od ktorého „dostanú 

viac“ ako kovanie. 

Certifi káty a vyhlásenia o zhode sú podmienkou uve-

denia výrobku na trh. Na plastové profi ly REHAU® 

a plastové okná a dvere sú vydané certifi káty od ift 

Rosenheim GmbH, TUV SUD Industrie Service GmbH 

a ïalších. Certifi káty potvrdzujú súlad plastových pro-

fi lov REHAU® s príslušnými štandardnými európskymi 

normami. Vyhlásenia o zhode deklarujú zákazníkovi 

zhodu s ustanoveniami smernice Rady Európskych 

spoloèenstiev 89/106/EHS.

Výrobné fázy sa uskutoèòujú v súlade s európskymi 

certifi káciami ISO 9001 – systém riadenia kvality, ISO 

14001 – systém riadenia ochrany životného prostredia, 

ISO 18001 – systém riadenia bezpeènosti.

Všetky plastové okná a dvere vyrobené z plastového 

profi lu REHAU® s náskokom spåòajú európske nor-

matívne štandardy. Svojimi nadštandardnými kvali-

tatívnymi vlastnosťami vytvárajú tlak na sprísòovanie 

príslušných platných európskych noriem.
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Fenestra Standard

Ideálna vo¾ba pre balkónové 
dvere s bezbariérovým hliníko-
vým prahom zvyšuje komfort 
vášho domova a ¾ahký pre-
chod aj pre deti, starších ¾udí 
a handicapovaných. Súèasne 
udržuje ideálne vlastnosti 
a tesnosť balkónových dverí.

 REHAU Euro-Design 70®

 Systém s dvoma dorazovými tesneniami

 Håbka 5 komorového krídla 70 / 80 mm

 Håbka 5 komorového rámu 70 mm

 Zasklievacia lišta oblá, skosená a hranatá

 Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikový-
mi uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami 
proti vlámaniu

 Sklopné krídlo s mikroventiláciou

 Hodnota Uw od 0,99 do 1,40 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia od 34 do 45 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda E1200

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5

 Sklo 4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® 
Ug = 1,1 W/(m2.K) 

 Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom

 Štandardná výstavba bytov, rodinných domov 
a priemyselných budov

Kombinácia dvoch odlišných 
povrchových úprav zvnútra a 
zvonka okna štýlovo zdôrazní 
atmosféru vášho bývania a 
zároveò sa stane harmonickou 
súèasťou architektúry vášho 
domu.

Aby ste mohli vyjadriť svoju 
individualitu, k dispozícii sú 
rozdielne dizajnové obmeny 
okenného krídla.

Ve¾ké množstvo farieb s efek-
tom dreva dovo¾ujú oknám 
zaradiť sa do akéhoko¾vek 
architektonického štýlu a pros-
tredia, reprodukujúc verne 
farby a štruktúru dreva.

Päť komorový rám vystužený 
robustnou oce¾ovou výstužou 
má efektívne tesnenia, ktoré 
umožòujú neustále zachovať 
tesnosť voèi poveternostným 
vplyvom.

Je najjednoduchšou a úplnou odpoveïou na vaše požiadavky. Rôzne tvary krídel a zasklievacích líšt kombinovaných 

s mnohými povrchovými úpravami zvnútra a zvonka a mnohé kombinácie skiel robia z FENESTRA STANDARD 

elegantné okno, tvárne a univerzálne, a prispôsobivé mnohým architektonickým štýlom.

Nízky päť komorový rám hrúbky 70 mm je kombinovate¾ný s oblým krídlom hrúbky 80 mm, alebo hranatým hrúbky 

70 mm. Rôzne typy krídel bez oh¾adu na estetický tvar sú vyrábané s piatimi komorami kvôli dodržaniu najlepšej 

tepelnej a zvukovej izolácie. Koneèné povrchové úpravy môžu byť vyberané z bielej farby a drevo dekórov. Je možné 

spojiť aj dve rôzne riešenia povrchovej úpravy medzi vnútornou a vonkajšou stranou okna. Kombinácie pokovaných 

skiel s rôznymi typmi plynov môžu uspokojiť každú požiadavku na bezpeènosť, tepelnú a zvukovú izoláciu. 

Dve roviny vymenite¾ných tesnení udržuje nezmenený štandard vyhotovenia. Kovanie s viacbodovým uzatváraním 

je vybavené hríbikmi a oce¾ovými uzatváracími platnièkami, mikroventiláciou zaruèujúc neustálu výmenu vzduchu 

v prostredí a vynikajúcu odolnosť voèi pokusu o nežiadúce vniknutie.

FENESTRA STANDARD je okno, ktoré uspokojí každú požiadavku na tepelnú a zvukovú izoláciu a ochranu voèi 

vniknutiu zodpovedajúc prísnym parametrom certifi kácie schopných zaradiť sa do každého architektonického štýlu 

a obytného priestoru. 

Okná FENESTRA STANDARD 
so sklom 4-16-4 teplý rámik 
Ug=1,1 W/(m2.K) patria do 
energetických parametrov 
Triedy B.

FRIENDLY

B

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní
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 REHAU Euro-Design 70®

 Systém s dvoma dorazovými tesneniami

 Håbka 5 komorového krídla 70 / 80 mm

 4 komorový rám Z 40 s håbkou 70 mm 
a krídelkom 40 mm

 5 komorový rám Z 60 s håbkou 70 mm 
a krídelkom 60 mm

 Zasklievacia lišta oblá, skosená a hranatá

 Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikový-
mi uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami 
proti vlámaniu

 Sklopné krídlo s mikroventiláciou

 Hodnota Uw od 0,99 do 1,40 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia od 34 do 45 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda E1200

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5

 Sklo 4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® 
Ug = 1,1 W/(m2.K)

 Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom

Fenestra Standard Z40 a Z60

Rekonštruujete alebo h¾adáte najoptimálnejšie rozhodnutie ako nahradiť staršie okná?

Máme pre Vás riešenie v ponuke širokého sortimentu rekonštrukèných profi lov s ve¾kosťami 40mm alebo 60mm, 

ktoré dokážu rýchlo nahradiť vaše staré okná a dvere. Plastové profi ly rekonštrukèných profi lov sú recyklovate¾né. 

Použitie špeciálnych výstuh zabezpeèuje správnu stabilitu a celkové riešenie návratnosť vašej investície.

FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 sú okná, ktoré uspokoja každú požiadavku na tepelnú a zvukovú izoláciu. Viacbodové 

kovanie je vybavené hríbikmi a uzatváracími platnièkami, ktoré zvyšujú odolnosť proti vlámaniu, zaèlenia sa do 

každého architektonického štýlu a obytného priestoru.

Rekonštrukèné rámy sú ideálnou odpoveïou na výmenu okien bez potreby ïalších murárskych vysprávok.

FRIENDLY

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Okná FENESTRA STANDARD 
Z40 a Z60 so sklom 4-16-4 teplý 
rámik Ug=1,1 W/(m2.K) patria 
do energetických parametrov 
Triedy B.

B

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní
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Fenestra Optimum

Okná FENESTRA OPTIMUM 
so sklom 4-16-4 teplý rámik 
Ug=1,1 W/(m2.K) patria do 
energetických parametrov 
Triedy B.

B

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

FRIENDLY

 REHAU Brillant-Design MD®

 Systém s troma dorazovými tesneniami

 Håbka 5 komorového krídla 70 / 80 mm

 Håbka 5 komorového rámu 70 mm

 Zasklievacia lišta oblá, skosená a hranatá

 Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikový-
mi uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami 
proti vlámaniu

 Sklopné krídlo s mikroventiláciou

 Hodnota Uw od 0,98 do 1,40 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia od 34 do 45 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda E1200

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5

 Sklo 4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® Ultra N 
Ug = 1,1 W/(m2.K)

 Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom

 Štandardná výstavba bytov, rodinných domov 
a priemyselných budov

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Urèite chcete, aby každý detail 
zodpovedal vašim osobným 
predstavám. Najmä keï máte 
vysoké nároky na dizajn.

Krídla okien ponúkame v 
dvoch rozdielnych variantoch 
pre dosiahnutie individuálne-
ho charakteru každého okna: 
buï decentne ostré hrany ale-
bo elegantne skosené hrany 
krídla.

Okná sú vybavené troma 
efektívnymi tesneniami, ktoré 
zachovávajú nezmenené hod-
noty a tesnosť voèi atmosfé-
rickým vplyvom.

Okná FENESTRA OPTIMUM sa 
sériovo vyrábajú z dvojsklom, 
vïaka èomu okná dosahujú 
výrazné teplotechnické hodno-
ty s možnosťou vylepšenia 
použitím teplých rámikov.

Okná sú investíciou na celý 
život. Optimálne armovanie / 
kovová výstuha zvyšuje stabi-
litu okna a jeho životnosť.

Ideálna vo¾ba pre balkónové 
dvere s bezbariérovým hliníko-
vým prahom zvyšuje komfort 
vášho domova a ¾ahký pre-
chod aj pre deti, starších ¾udí 
a handicapovaných. Súèasne 
udržuje ideálne vlastnosti 
a tesnosť balkónových dverí.

FENESTRA OPTIMUM okná sú najlepšou odpoveïou, ak stojíte pred rozhodnutím rekonštrukcie bytov alebo výstavby 

bytov. Tieto okná dokážu svojím dizajnom a vlastnosťami perfektne doplniť štýl architektúry vášho bytu alebo 

rodinného domu. Úèinné stredové tesnenie prináša nielen úsporu nákladov prostredníctvom efektívnej tepelnej 

izolácie, ale i zachováva úroveò pohodlia vášho domova. Takže si môžete vychutnať útulnú atmosféru a príjemne 

nízke úèty za kúrenie.

Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikovými uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami proti vlámaniu 

a mikroventilácia zaruèujúca neustálu výmenu vzduchu v miestnosti.

Okná sú investíciou na celý život, èi už staviate nový domov, alebo rekonštruujete. S oknami FENESTRA OPTIMUM 

èelíte ove¾a ¾ahšie dôležitým rozhodnutiam pri výbere správnej kvality a dizajnu. Systém integrovaného stredového 

tesnenia zabezpeèuje, aby studený vzduch, vlhkosť a iné nepriaznivé poveternostné vplyvy ostali za oknom.

FENESTRA OPTIMUM je vhodný pre nároènejšiu rekonštrukciu alebo výstavbu nových bytov.
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 High-Tech REHAU® GENEO®

 Okná s výškou do 220 cm alebo so šírkou 140 cm 
úplne bez oce¾ovej výstuže

 Systém s troma tesneniami

 Håbka High-Tech 6 komorového krídla a rámu 
86 mm

 Zasklievacia lišta skosená a hranatá

 Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikový-
mi uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami 
proti vlámaniu aj so skrytými pántmi

 Hodnota Uw od 0,76 do 0,92 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia od 34,1 do 47 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda E1200

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5

 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisívne CLIMATOP® Ultra N 
Ug = 0,6 W/(m2.K)

 Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom, 
znížený pre dvere

 Spåòa tepelnoizolaèné požiadavky nízkoenerge-
tických domov

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Fenestra Geneo 3+

Možnosť výberu nového skry-
tého kovania GU®, ktoré vy-
zdvihuje minimalistický štýl. 
Skryté kovanie spája slobodu 
dizajnového návrhu s vysokou 
funkènosťou.

Je revoluèný a inovatívny profi l RAU-FIPRO®, ktorý zmenil nielen spôsob myslenia a výroby plastových výplní. 

Svojimi High-Tech vlastnosťami vytvára tlak na sprísòovanie platných európskych noriem.

Jeho mimoriadny vzorec extrúzie pomáha udržať stabilitu štruktúry aj bez pomoci vnútornej oce¾ovej výstuže. 

Neprítomnosť armatúry vyzdvihuje vynikajúce vlastnosti FENESTRA GENEO 3+. Šesť komorový rám a krídlo hrúbky 

86 mm sú vybavené troma úrovòami vymenite¾ného tesnenia, ktoré udržujú nezmenený štandard výrobku. 

Koneèná úprava povrchov môže byť vo farbe bielej alebo drevo-dekor. Okrem tejto úpravy povrchov si môžete zvoliť 

atraktívny dizajn: vonkajšie obalenie okna hliníkom - klipmi. 

Sériové trojsklo s dvojitou komorou môže byť doplnené o rôzne typy plynov a pokovení s cie¾om uspokojiť každú 

požiadavku na tepelnú a zvukovú izoláciu a ochranu proti pokusom o vlámanie.

Viacbodové uzatváracie kovanie je sériovo vybavené hríbikmi a uzatváracími bezpeènostnými oce¾ovými platnièkami 

Vyklápanie s mikroventiláciou zaruèujú výbornú odolnosť voèi pokusom o vlámanie a neustálu výmenu vzduchu 

v priestore.

FENESTRA GENEO 3+ je geniálnym riešením pre každú požiadavku tepelnej a zvukovej izolácie, bezpeènosti, 

architektonického zaèlenenia a obývate¾nosti prostredí zodpovedajúc najprísnejším normám certifi kácie zaruèujúc 

najlepšie výsledky.

Vïaka použitiu špeciálneho 
patentovaného materiálu  
RAU-FIPRO®, štruktúra 6 ko-
morového krídla a rámu ostá-
vajú neustále stabilné aj bez 
podpory oce¾ovej výstuže.

Ve¾ké množstvo úprav po-
vrchov rôznych farieb s efek-
tom dreva, kombinovate¾nými 
aj v dvoch rôznych dekoráciách 
zvnútra a zvonka, prinášajú 
harmóniu okna do každého 
prostredia a architektúry.

Krídlo a rám sú vybavené tro-
ma efektívnymi tesneniami, 
ktoré zachovávajú nezmenené 
hodnoty a tesnosť voèi pove-
ternostným vplyvom.

Špeciálna možnosť hliníkových 
klipov umožòuje pridať va-
ším oknám osobitý charakter 
a atmosféru vášho bývania 
a zároveò sa stanú atraktívnou 
súèasťou architektúry vášho 
domu.

Balkónové dvere môžu mať 
hliníkový prah s prerušeným 
tepelným mostom, ktorý 
udržuje ideálne vlastnosti 
a tesnosť. Poskytuje ¾ahký 
prechod aj pre deti, starších 
¾udí a handicapovaných.

Okná sú sériovo vyrábané 
s trojsklom s dvojitou ko-
morou Ug=0,6 W/(m2.K), ktorá 
poskytuje tepelné hodnoty 
najvyšších úrovní.

FRIENDLY

Okná FENESTRA GENEO 3+ so 
sklom 4-16-4-16-4 teplý rámik 
Ug=0,6 W/(m2.K) patria do 
energetických parametrov 
Triedy A.

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

A
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 High-Tech REHAU® GENEO®

 Okná s výškou do 220 cm alebo so šírkou 140 cm 
úplne bez oce¾ovej výstuže

 Systém s tromi tesneniami

 Håbka High-Tech 6 komorového rámu a krídla 
86 mm a krídelkom 40 mm

 Zasklievacia lišta skosená a hranatá

 Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikový-
mi uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami 
proti vlámaniu aj so skrytými pántmi

 Hodnota Uw od 0,76 do 0,92 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia od 34,1 do 47 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda E1200

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5

 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisívne CLIMATOP® 
Ug = 0,6 W/(m2.K) 

 Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom  
znížený pre dvere

Fenestra Geneo 3+ Z40

Rekonštruujete alebo h¾adáte najoptimálnejšie rozhodnutie ako nahradiť staršie okná?

Máme pre Vás riešenie v ponuke širokého sortimentu rekonštrukèných profi lov s ve¾kosťou 40mm, ktoré dokážu 

rýchlo nahradiť vaše staré okná a dvere. Plastové profi ly rekonštrukèných profi lov sú recyklovate¾né. Použitie 

špeciálnych výstuh zabezpeèuje správnu stabilitu a celkové riešenie návratnosť Vašej investície.

FENESTRA GENEO Z40 je revoluèný a inovatívny profi l, ktorý zmenil spôsob myslenia a výroby plastových okien. 

Jeho mimoriadna konštrukcia bez nutnosti použitia oce¾ovej výstuže, vyzdvihuje vynikajúce vlastnosti. Rám 

a krídlo hrúbky 86 mm sú vybavené troma úrovòami efektívneho tesnenia. V kombinácii s trojsklom uspokojí každú 

požiadavku na tepelnú a zvukovú izoláciu. Viacbodové kovanie je vybavené hríbikmi a uzatváracími platnièkami, 

ktoré zvyšujú odolnosť proti vlámaniu. Zaèlenia sa do každého architektonického štýlu a obytného priestoru.

FENESTRA GENEO Z40 je geniálnym riešením v prípade rekonštrukcie alebo výmeny už existujúcich okien bez 

potreby ïalších murárskych prác. Zodpovedajú najprísnejším normám certifi kácie a zaruèujú najlepšie výsledky.

FRIENDLY

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Okná FENESTRA GENEO Z40 so 
sklom 4-16-4-16-4 teplý rámik 
Ug = 0,6 W/(m2.K)  patria do 
energetických parametrov 
Triedy A.

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

A
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 High-Tech REHAU® GENEO®

 Okná s výškou do 220 cm alebo so šírkou 140 cm 
úplne bez oce¾ovej výstuže

 Systém s troma tesneniami

 Håbka High-Tech 6 komorového krídla a rámu 
86 mm

 Výplò komôr s izolaèným materiálom Neofl oor 
031

 Zasklievacia lišta skosená a hranatá

 Celoobvodové kovanie s nastavite¾nými hríbikový-
mi uzatváracími bodmi s bezpeènostnými prvkami 
proti vlámaniu aj so skrytými pántmi

 Hodnota Uw od 0,70 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia od 34,1 do 47 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda E900

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5

 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisívne CLIMATOP® 
Ultra N Ug = 0,6 W/(m2.K) 

 Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom 
znížený pre dvere

 Spåòa tepelnoizolaèné požiadavky pasívnych 
budov

Fenestra Geneo 3+ PASSIV

Profi ly série GENEO 3+ PASSIV 
sú certifi kované v inštitúte 
Passiv-Haus a sú ideálne pre 
konštrukcie pasívnych budov.

Vïaka použitiu špeciálneho 
patentovaného materiálu  
RAU-FIPRO®, štruktúra 6 ko-
morového krídla a rámu 
ostávajú neustále stabilné aj 
bez podpory oce¾ovej výstuže.

Za úèelom fl exibilného plne-
nia rozlièných požiadaviek 
energetickej efektívnosti sú 
v profi loch integrované ter-
momoduly zlepšujúce ich 
tepelnoizolaèné vlastnosti.

Tri kompletné obvodové 
tesniace roviny so špeciálnym 
dvojkomorovým stredovým 
tesnením. Vysoko elastický 
tesniaci materiál s trvalou 
odolnosťou proti zaťaženiu 
a dlhou životnosťou.

K dispozícii úpravy povrchu - 
imitácia dreva. Drevo-dekor 
je odolný proti poveternost-
ným vplyvom a jednoducho sa 
udržiava.

Štandardné vyhotovenie s izo-
laèným trojsklom CLIMATOP® 
Ultra N 4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/
(m2.K) s teplým rámikom.

FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je nadstavbový stupeò od FENESTRA GENEO 3+. Èiže obsahuje High-Tech vlastnosti 

FENESTRA GENEO 3+, ktoré dopåòa o ïalšie revoluèné inovatívne prvky.

Použitie termomodulov a špeciálneho stredového tesnenia radí toto okno ku certifi kovaným okenným riešeniam 

pre pasívne domy. Všetky výhody GENEO 3+ ostávajú a plus vyhovujú najvyšším požiadavkám na tepelnú izoláciu.

Rám okna umožòuje dosiahnuť hodnotu Uf rovnajúcu sa 0,79 W/(m2.K). Rám a krídlo FENESTRA GENEO 3+ PASSIV 

majú hrúbku 86 mm a sú oba šesť komorové. Sú vybavené troma rovinami efektívnych tesnení, ktoré udržujú ne-

menný štandard prevedenia. 

Farebný vzh¾ad povrchu okna môže byť z bielej farby alebo drevo-dekor. Môžete spájať 2 rôzne riešenia povrchovej 

úpravy na vnútornej a vonkajšej strane okna. Môžete si zvoliť atraktívny dizajn: vonkajšie obalenie okna hliníkom 

- klipmi. 

Sériové trojsklo s dvoma komorami môže byť doplnené o rôzne typy plynov a pokovení s cie¾om uspokojiť každú 

tepelnú a zvukovú požiadavku a ochranu pred pokusmi nežiadúceho vniknutia.

Viacbodové uzatváracie kovanie je sériovo vybavené hríbikmi a uzatváracími bezpeènostnými platnièkami.

FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je geniálnym riešením pre každý typ tepelnej, zvukovej a bezpeènostnej požiadavky, 

architektonickej integrácie a obývate¾nosti prostredia zodpovedajúc najprísnejším normám certifi kácie zaruèujúc 

vlastnosti, ktorým sa dá ťažko vyrovnať.

Špeciálna možnosť hliníkových 
klipov umožòuje pridať vaším 
oknám osobitý charakter 
a atmosféru vášho bývania. 
Zároveò sa stanú atraktívnou 
súèasťou architektúry vášho 
domu.

FRIENDLY

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Okná FENESTRA GENEO 3+ 
PASSIV so sklom 4-16-4-16-4 
teplý rámik Ug=0,6 W/(m2.K) 
patria do energetických para-
metrov Triedy A.

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

A
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 Systém s dvoma (STANDARD) alebo troma 
(GENEO 3+) efektívnymi tesneniami

 Variabilná håbka krídla a rámu pod¾a systému

- Zasklievacia lišta oblá, skosená a hranatá

 Kovanie paralelno – posuvné zatváranie, manuálne 
alebo automatické so sklápaním, ved¾ajšie krídlo 
otvárate¾né alebo v alternatíve pevný rám

 Hodnota Uw od 0,79 do 1,40 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia od 34 do 47 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda E900 – E1200

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C5

 Na výber sklá dvojkomorové (STANDARD) alebo 
trojkomorové (GENEO 3+)

 Vrstvené dvojkomorové sklo pre dvere 
(STANDARD) a trojkomorové (GENEO 3+)

 Vhodné pre štandardné alebo energeticky 
nároènejšie rodinné domy

Sklopno-posuvné dvere

Svetlo, vzduch a vo¾nosť pohybu - ve¾koplošné sklopno-posuvné dvere 

ponúkajú lepšiu kvalitu bývania celej rodine. 

Výhoda kovania s núteným ovládaním spoèíva najmä v ¾ahkosti ovládania 

ve¾kých a ťažkých sklopno-posuvných prvkov (až do 200 kg), ktoré je 

možné sklápať a zatvárať aj bez vynaloženia väèšej fyzickej námahy. 

¼ahkosť ovládania je výrazným benefi tom pohodlia aj pre starších ¾udí 

a deti.

Moderné sklopno-posuvné dvere poskytujú moderný priestor pre život 

a vyššiu kvalitu bývania. Prinášajú viac svetla, slobody a komfortu do 

vášho domova. 

Inteligentná technika kovania ponúka vyspelé konštrukcie pre sklopno-

posuvné dvere, ktoré šetria priestorom vašich domov a poskytujú vysoký 

komfort ovládania. 

Elegantný vzh¾ad poh¾adovej šírky posuvných dverí 
s nosnosťou až do 200kg zabezpeèujú vysoký užívate¾ský 
komfort. Vetranie v sklopnej pozícii a ¾ahké otváranie aj pri 
ve¾kých rozmeroch.
Výškové nastavovanie so samozaistením je možné v prípade 
potreby jednoducho výškovo regulovať. Optimálny prítlak 
krídla k rámu je možné nastaviť po celom obvode na excen-
trických èapoch. 

    

FRIENDLY

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
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 High-Tech REHAU® GENEO®

 Systém Zdvižno–posuvný na ko¾ajnièkách 
s maximálnou nosnosťou 400 kg na krídlo

 Håbka 5 komorového krídla 80 mm

 Håbka 5 komorového rámu 203 mm

 Maximálne rozmery krídla šírka 300 x výška 
270 cm

 Zasklievacia lišta hranatá, skosená

 Kovanie boènými kolíkmi prichytávajúcimi sa do 
pevného rámu a s možnosťou vloženia  uzamyka-
cieho kovania s obojstrannou k¾uèkou

 Hodnota Uw = 0,98 W/(m2.K)

 Zvuková izolácia 42 dB

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda 9A

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda B3

 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisívne CLIMATOP® 
Ultra N Ug = 0,6 W/(m2.K)

 Znížený hliníkový prah

 Vhodné pre štandardné alebo energeticky 
nároènejšie rodinné domy

Zdvižno-posuvné dvere

Zdvižno-posuvné dvere, ktoré vedú na balkón, do záhrady alebo na 

terasu, sú súèasným trendom a zvyšujú svojimi ve¾koplošnými krídlami 

kvalitu bývania a života. 

S posuvným kovaním so zdvihom krídla vytvoríte otvorenú atmosféru 

plnú svetla. Prostredníctvom premyslených detailov kovania zažijete 

maximálne pohodlie. 

Vïaka dlhoroènej kompetencii vo vývoji je jeho technika tak dokonalá, 

že dokonca i krídla s hmotnosťou až 400 kg sa dajú bezpeène, pohodlne 

a s ¾ahkosťou ovládať bez vynaloženia ve¾kého úsilia. ¼ahkosť ovládania 

je výrazným benefi tom pohodlia pre všetkých v každej vekovej kategórii.

Samozrejmosťou je nízka prahová lišta. Vïaka tomu je prechod plynulý 

a bezbariérový bez dodatoèných obmedzení. Navyše jej tepelná izolácia 

je lepšia, ako urèujú požiadavky nariadenia pre úsporu energií. Spåòa 

tak i vysoké požiadavky na úsporu nákladov a komfort bývania.

Termicky delený systémový prah spåòa všetky požiadavky na 
bezbariérovosť a garantuje vynikajúcu tepelnú izoláciu. 
Nový podvozok zabezpeèí presné vloženie vozíkov 
a funkènosť kovania. Vïaka mohutnosti krídiel je možné 
zasklenie až do hrúbky skla 53 mm.

FRIENDLY

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
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 REHAU Brillant-Design®

 Systém s dvoma dorazovými tesneniami

 Håbka 4 komorového krídla 70 mm

 Håbka 5 komorového rámu 70 mm

 Zasklievacia lišta oblá, hranatá a skosená

 Kovanie s hríbikovým uzatváraním a štandardnou 
cylindrickou vložkou, alebo pod¾a požiadavky 
v alternatíve s uzatváracími hákmi

 Zosilnené pánty s väèšou nosnosťou, nastavite¾né 
v troch osiach

 Hodnota Ud od 1,20 do 1,50 W/(m2.K)

 Prievzdušnosť: Trieda 4

 Vodotesnosť: Trieda 7A

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C2

 Bezpeènostné sklá a výplne pod¾a výberu klienta

 Znížený hliníkový prah s prerušeným tepelným 
mostom

 Vhodné pre štandardnú výstavbu bytov, rodin-
ných dom a priemyselných budov

Fenestra Brillant dvere

Plastové dvere z profi lového systému REHAU Brillant-Design® sú pre 

vyššie nároky na dizajn a funkènosť. 

S ve¾koobjemným oce¾ovým armovaním a stavebnou håbkou 70mm 

zaruèujú vysokú stabilitu. Dvere majú mimoriadnu kvalitu vïaka 

systému, z ktorého sa vyrábajú: RAU–PVC® odolný proti UV žiareniu 

a poveternostným vplyvom.

Vchodové dvere vyzerajú nielen dobre, ale sú aj odolné proti vetru, 

zime a dokonca aj vetrom hnanému dažïu. 

FENESTRA BRILLANT DVERE predstavujú systém vchodových dverí 

z REHAU Brillant-Design® pre vstupné priestory pri energeticky optimál-

nej sanácii budovy a novostavbách s nízkoenergetickým štandardom.

Vïaka povrchovým úpravám 
rôznych farieb a drevo-
dekor, kombinovate¾nými aj 
v dvoch odlišných dekoráciách 
medzi sebou z vnútornej 
a vonkajšej strany umožòujú 
BRILLANT DVERE sa zaradiť 
do akéhoko¾vek prostredia 
a architektúry.

Znížený hliníkový prah s pre-
rušeným tepelným mostom 
a systémom dvojitého tesnenia 
zaruèuje perfektnú tesnosť aj 
v spodnej strane dverí.

FRIENDLY

BRILLANT DVERE zaisťujú 
výborný odpor voèi pokusom 
o vlámanie vïaka používaniu 
cylindrických vložiek proti 
odvàtaniu a uzatváraciemu 
kovaniu s rastúcimi úrovòami 
bezpeènosti.

Pánty s vysokou nosnosťou, 
nastavite¾né v 3 osiach, zaisťujú 
stálu a dokonalú funkènosť 
a presnú zatvárate¾nosť.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

BRILLANT DVERE so sklom 
4-16-4 teplý rámik Ug=1,1 
W/(m2.K) patria do energetic-
kých parametrov Triedy B.

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

B
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 High-Tech REHAU® GENEO®

 Systém s troma tesneniami

 Håbka 6 komorového krídla 86 mm

 Håbka 6 komorového rámu 86 mm

 Zasklievacia lišta hranatá a skosená

 Kovanie s hríbikovým uzatváraním a štandardnou 
cylindrickou vložkou alebo pod¾a požiadavky 
v alternatíve s uzatváracími hákmi

 Zosilnené pánty s väèšou nosnosťou, nastavite¾né 
v troch osiach

 Hodnota Ud od 0,86 do 1,0 W/(m2.K)

 Prievzdušnosť: Trieda 2

 Vodotesnosť: Trieda 4A

 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: Trieda C2

 Bezpeènostné sklá a výplne pod¾a výberu klienta

 Znížený hliníkový prah s prerušeným tepelným 
mostom

 Spåòa tepelnoizolaèné požiadavky nízkoenerge-
tických objektov

Fenestra Geneo dvere

GENEO DVERE z profi lového systému REHAU GENEO®, ktoré sa vïaka 

špièkovému materiálu RAU-FIPRO® a inovaènej konštrukcií profi lov 

radia medzi najhospodárnejšie plastové dvere na trhu. 

Predbehli svoju dobu v technológii, vïaka èomu spájajú dizajn a kom-

fort s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou. Zároveò vytvárajú 

tlak na sprísòovanie európskych štandardov pre plastové dvere.

GENEO DVERE poskytujú maximálnu stabilitu vïaka profi lovému 

jadru, ktoré je vystužené vláknami. Nadpriemerná stabilita jadra dverí 

sa štandardne dopåòa ïalšou výstuhou, èím sa dosahuje výnimoèná 

pevnosť a stabilita. 

V kombinácii s dvernou výplòou majú jedineènú energetickú 

hospodárnosť, ktorá pomáha pri šetrení nákladov. V neposlednom rade 

chránia váš domov pred nežiadúcimi hosťami vïaka odolnosti proti 

vlámaniu.

Šesť komorové krídlo hrúbky 
86 mm (Uf=1,2) integrované 
s izolovanými panelmi alebo 
trojkomorovými  sklami umož-
òujú GENEO DVERÁM do-
siahnuť jedineèné teplotech-
nické vlastnosti Ud = 1,0 – 0,86 
W/(m2.K).

Výnimoèné teplotechnické 
vlastnosti GENEO DVERÍ sú 
certifi kované inštitútom IFT 
ROSENHEIM. Teplotechnické 
parametre dokážu uspokojiť 
aj tých najnároènejších.

Vïaka povrchovým úpravám 
rôznych farieb a drevo-dekor, 
kombinovate¾nými aj v dvoch 
odlišných dekoráciách medzi 
sebou z vnútornej a vonkajšej 
strany sa GENEO DVERE ¾ahko 
stanú súèasťou harmónie 
vášho domova a okolitého 
prostredia.

Tri obvodové tesniace roviny 
umožòujú optimalizovať za-
tvárací tlak takým spôsobom, 
aby sa dvere vždy zatvárali 
¾ahko. Znížený hliníkový prah 
s prerušeným tepelným mos-
tom a trojité tesnenie ga-
rantujú perfektnú izoláciu 
a vynikajúce výsledky aj v spod-
nej èasti dverí.

FRIENDLY

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

GENEO DVERE so sklom 4-16-
4-16-4 teplý rámik Ug=0,6 W/
(m2.K) patria do energetických 
parametrov Triedy A.

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

A
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Klasické a moderné výplne dverí

Classic Dukat Classic Otok

Standard Plus Zora

Classic Kompletinci

Standard Velebit

Standard Plus Tara

Standard Velebit Uèka

Classic Nuštar

Standard Velebit Mosor

Elite Vaduz

Future BiokovoElegance Cetina

Elite Lisabon

Future PsunjModerna Pag Fab

Elite DublinPremium Ela

Elite LondonElite Moskva

Future Kozjak Future ErdutFuture Hvar

Vizual HU Vizual IT
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Farby a dekory Zasklievacie lišty a tvary okien

TVARY:

Maximálna stabilita aj pri špeciálnych tvaroch. Dajte 

vo¾nosť  svojej kreativite a želaniam. Rozhodnite sa pre 

vhodné tvary a zhotovenia pre pestré architektonické 

riešenia. Môžete zdôrazniť štýl vášho domu napríklad 

oblými tvarmi a šikminami alebo oknami s prieènikmi 

a vytvoriť ve¾mi pôsobivý vzh¾ad vášho domu.

ZASKLIEVACIE LIŠTY:

Atraktívnosť tvarov krídiel okien môžete zvýrazniť 

aj dekoratívnymi zasklievacími lištami. Naša ponuka 

zahàòa 3 typy zasklievacích líšt: oblé, skosené 

a hranaté.

Použitie jednotlivých typov líšt závisí predovšetkým 

od vašich estetických preferencií a od charakteru 

vášho interiéru. Správnym výberom líšt môžete 

vytvoriť jedineènú atmosféru obohacujúcu interiér.

Zlatý dub Bahenný dub

Tmavý dub Mahagón Írsky dub

Softcherry Douglas

Orech

Antracitovo-šedá hladká Šedá 

Farby okien môžu byť mnohotvárne. Okrem 

klasickej bielej si možno vybrať aj inú farbu.

Plastové okná sú k dispozícii kašírované fóliami 

(imitácia dreva, jednofarebné fólie) alebo lako-

vané.

Oba varianty sú odolné proti nepriaznivému 

poèasiu respektíve proti akýmko¾vek poveter-

nostným vplyvom. Sú ve¾mi svetlostále a jedno-

ducho sa udržiavajú.
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Typy kluèiek

Všetky okenné k¾uèky na oknách sú vybavené technikou HOPPE -Secustik®. Okenné k¾uèky Secustik® majú patento-

vaný blokovací mechanizmus ako integrovanú záruku bezpeènosti.

Pri otáèaní okennou k¾uèkou zapadá mechanizmus ¾ahko v rôznych pozíciach k¾uèky s poèute¾ným cvakaním do 

špeciálnych dražiek, èím znemožòuje neoprávnené posunutie okenného kovania z externého prostredia.

Okenná k¾uèka HOPPE -Secustik® má zvýšenú bezpeènosť, ktorú zabezpeèuje patentovaný blokovací systém k¾uèky.

Najskôr uvidíte...
...nové tvary a farby.

Potom ucítite...
...tú pravú k¾uèku a vysoko kvalitný 
materiál.

Nakoniec zaèujete...
...jemné cvaknutie-akustický signál
pre väèšiu bezpeènosť okien.

Odnímate¾ná okenná k¾uèka 
s pevnou rozetou

farba bronz farba zlato

farba striebro

farba šampaò

biela farbafarba oce¾
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Typy skiel Typy mriežok

Na zdôraznenie elegancie vášho domu a na vytvorenie intímnej atmosféry máme v ponuke aj dekoratívne sklá. 

Odporúèame využitie dekoratívnych skiel v priestoroch, v ktorých je potrebné obmedzenie vidite¾nosti zvonka – 

napríklad kúpe¾òa alebo prízemie rodinného domu.

Jedineèný vzh¾ad architektúry vášho domu môže 

ešte viac zdôrazniť izolaèné sklo, ktoré sa z optického 

h¾adiska delí na menšie plochy mriežkami a prieèkami. 

Mriežky sú umiestnené v medzisklennom priestore 

medzi tabu¾ami skla. Vïaka tomu sa dajú okná jed-

noducho èistiť a sú chránené pred neèistotami. Sorti-

ment farieb je široký, ktorý vie splniť vaše individuálne 

potreby.

Na výber rozmery 8mm, 18mm, 26mm, 45mm umiest-

nené v medzi tabu¾ami.SGG Silvit SGG Master point

SGG Master ray

SGG Altdeutsch

SGG Satinato

SGG Chinchila

SGG Kathedral SGG Madera 8 mm 18 mm 26 mm 45 mm

V ponuke je aj nalepo-
vacia prieèka rozmeru 
26mm nalepená na skle. 
Pri tomto type prieèky 
sa do medzisklenného 
priestoru dáva AL prieèka.

SGG Master ligne SGG Master care SGG Master lensSGG Maris
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Tieniaca technika

Úspora nákladov
Roletové systémy sú vynikajúcim nástro-
jom k dosiahnutiu úspor pri neustále sa 
zvyšujúcich cien za energie. 
Nižšie náklady na vykurovanie v zimných 
mesiacoch a v letných mesiacoch nižšie 
náklady na klimatizovanie.

Ochrana proti slnku
V letných horúcich dòoch kedy sa z vášho 
príbytku stáva neznesite¾ný "skleník", 
vám pomôžu predokenné rolety MINI-
ROL. Elektricky ovládané rolety môžu 
byť automaticky zatienené napríklad pri 
urèitej intenzite slneèného svitu. 

Bezpeènosť a ochrana majetku
Je dokázané, že predokenné rolety sú 
výrazným pomocným prvkom v ochrane 
vášho domova pred nepozvanými oso-
bami. V prípade odchodu na dovolenku 
jednoducho spustíte rolety, èím výrazne 
zvýšite ochranu Vášho obydlia.

Elegancia a pestrosť farieb
Rolety sú taktiež významným deko-
ratívnym prvkom vášho obydlia. Môžete 
si vybrať z viacerých možností ich fareb-
ného prevedenia: imitácie dreva alebo 
možnosť lakovania v akejko¾vek farbe 
vzorkovníka RAL.

Ochrana pred nepriaznivým poèasím
Roletové systémy spo¾ahlivo ochránia 
vaše okná pred silným vetrom, dažïom, 
snehom èi inými nepriaznivými poveter-
nostnými vplyvmi.

Ovládanie popruhom, šnúrou 
alebo k¾ukou
Každý typ ovládania – popruh, šnúra, 
k¾uka - má svoje špecifi cké výhody. 
Popruh sa omnoho lepšie drží v ruke, 
avšak musí byť vyvedený z boxu priamo. 
Šnúru je možné bez akýchko¾vek problé-
mov viesť napr. skrz stenu a to za použitia 
bowdenu. Držanie je menej pohodlné.
Použitie popruhu, alebo šnúry nie je 
vždy výhodné, pohodlné alebo žiadúce. 
Pre tieto prípady je tu priame ovládanie 
k¾ukou. K¾uka prináša oproti popruhu a 
šnúre urèité pohodlie najmä pri väèších 
rozmeroch roliet.

Motorické ovládanie s možnosťou 
dia¾kového ovládania
Najpohodlnejším a najelegantnejším rie-
šením ovládania roletových systémov 
vhodným pre všetky typy a ve¾kosti ro-
liet je použitie špeciálnych trubkových 
pohonov. V tomto prípade si môžete 
vybrať rôzne moderné prvky a funkcie, 
ktoré spríjemòujú samotné používanie 
roliet. Moderné prvky: dia¾kové ovláda-
nie, centrálne èi skupinové ovládanie, 
k¾úèové spínaèe, slneèné èi veterné èidlá, 
programovate¾né hodiny a mnoho ïalších.

CENTRÁLNY 
OVLÁDAÈ I-R TIMER 
PLUS

-  týždenné hodiny s rádiovým vysielaèom
-  program umožòuje nastaviť rôzne èasy otvárania, 

zatvárania, blokovania
-  funkcia ASTRO vyťahovanie rolety pod¾a 

nastavenia, pohyb roliet v závislosti od východu 
a západu slnka

-  dovolenkový program: roleta sa sama pohybuje 
v náhodnom èase

-  automatická zmena v závislosti od letného 
a zimného èasu a možnosť pripojenia slneèného 
èidla

DIA¼KOVÝ OVLÁDAÈ 
PÄŤKANÁLOVÝ 
S DISPLEJOM I-R- MULTI 
SEND PLUS

-  multifunkèný 5 kanálový prenosný ovládaè 
s možnosťou nastavenia každého kanálu samo-
statne plus centrálny kanál 

-  manuálne / automatické ovládanie s možnosťou 
vypnutia automatiky

-  možnosť nastavenia medzi polohy jednotlivo pre 
každý kanál

-  funkcia veèernej astrofunkcie: vyťahovanie rolety 
pod¾a nastavenia, spúšťanie pri západe slnka

-  dovolenkový program: roleta sa sama pohybuje 
v nadefi novanom èase

MONO - NADOKENNÁ ROLETA 

Roletový systém s boxom umiestneným smerom do miestnosti 
medzi oknom a hornou stranou otvoru. 
Montáž tohto plastového boxu je realizovaná ešte pred 
samotným osadením okenného rámu. 
Roletový box je zateplený polystyrénovou vložkou a vybavený 
revíznym krytom.
Jednoduchší variant ob¾úbeného systému so zaomietacím 
boxom, pretože tu tiež nie je box z exteriéru vôbec vidite¾ný.
Vodiace lišty: extrudovaný plast rozmeru 61 x 33mm (GLP511) 

na oboch stranách tesniace tesnenie
Roletový box: zostavený zo štyroch PVC dielov rozmeru 

175,5mm a 214,5mm vo farbách pod¾a ponuky

CLASSIC - PREDOKENNÁ ROLETA 
S VIDITELNÝM BOXOM

Roletový systém urèený väèšinou pre dodatoènú montáž. 
Lamelový pancier je navíjaný do hliníkového boxu umiestneného 
na exteriérovej strane. Tento systém umožòuje tiež vytvorenie 
tzv. dvojrolety bez obmedzenia šírky. Možnosťou je integrácia 
rolovacej siete priamo do roletového boxu.

Roleta je zložená z lamiel, ktoré sa po stranách pohybujú vo 
vodiacích lištách a v hornej èasti sa rolujú do vidite¾ného boxu.
Ochrana proti nadzdvihnutiu lamiel je vyriešená závesnými 
pružinami.
Vodiace lišty: extrudovaný hliník rozmeru 53 x 22mm (GL100) 

na oboch stranách tesniace a stieracie tesnenie
Roletový box: valcovaný hliníkový plech rozmeru od 125mm 

do 205mm vo farbách pod¾a ponuky

FASADE - PREDOKENNÁ ROLETA 
SO ZAOMIETATE¼NÝM BOXOM

Ideálne a najelegantnejšie riešenie na trhu urèené predo-
všetkým pre novostavby a rekonštruované objekty. 
Box rolety je zaomietate¾ný a odizolovaný priamo v stene nad 
okenným otvorom, vïaka èomu nie je vôbec vidite¾ný. 
Tento systém umožòuje tiež vytvorenie tzv. dvojrolety bez 
obmedzenia šírky. 
Možnosťou je integrácia rolovacej siete priamo do roletového 
boxu.
Vodiace lišty: extrudovaný hliník rozmeru 53 x 22mm (GL100)

na oboch stranách tesniace a stieracie tesnenie
Roletový box: valcovaný hliníkový plech rozmeru od 137mm 

do 205mm vo farbách pod¾a ponuky
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Tieniaca technika

ALUCOVER – VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ 
ŽALÚZIA

Vonkajšie hliníkové žalúzie patria k najpopulárnejšiemu spô-
sobu exteriérového tienenia. Sú ob¾úbené nielen u projek-
tantov moderných administratívnych budov a polyfunkèných 
objektov, ale svoje uplatnenie nájdu aj na projektoch rodin-
ných domov, kde sú výrazným dizajnovým doplnkom dotvára-
júcim charakter stavby. Vhodným naklopením lamiel žalúzie 
regulujeme intenzitu svetla v miestnosti a tým dosiahneme 
vysoký stupeò zatienenia, èím ovplyvníme teplotu v interiéroch 
budov.
V ponuke sú dve lamely v tvare písmena „C“ a „Z“, ktoré sú 
vedené v boèných hliníkových vodiacich lištách. K dispozícii je 
možnosť umiestniť ich priamo nad preklady okien, kedy sú vo 
vytiahnutom stave schované, alebo ich doplniť o ochranné kry-
cie plechy. Viacero typov ovládania môže byť doplnené senzo-
rmi na svetlo a vietor.

PRIMASET – PEVNÁ SIEŤ PROTI HMYZU

Okenné siete PRIMASET predstavujú najúèinnejšiu ochranu 
interiéru proti hmyzu a sú neodmyslite¾ným doplnkom nielen 
obytných, ale aj kancelárskych a výrobných priestorov. Jedno-
duchá montáž a demontáž na okenný rám z interiéru z nich 
robí elegantný, pritom však vysoko funkèný doplnok každého 
okna.  

PRIMASET – SIEŤOVÉ DVERE

Sieťové dvere sa vyrábajú vo viacerých modifi káciách. Montáž 
na rám alebo do ostenia poskytuje široké možnosti ich 
využitia. 
Extrudovaný profi l zabezpeèuje tuhosť sieťových dverí. 
V štandarde je integrovaný samozatvárací pánt.

Štandardné farebné vyhotovenia pevných a otváravých sietí.

biela
RAL 9003

strieborná
RAL 9007

slonová kosť
RAL 1015

èervená
RAL 3000

strieborná
RAL 9006

bronz
VSR 780

hnedá
RAL 8014

00 biela
SD1/SD3/SS2

01 dub zlatý
SD3

02 hnedá
SD1/SD3/SS2

04 èerešna
SD3

05 bronz
SD3

ISO SYSTEM – INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ 
ŽALÚZIA

Žalúzie nachádzajú svoje uplatnenie v interiéroch budov, 
kde nastavením sklonu lamiel umožòujú zatienenie interiéru 
miestnosti a súèasne plnia funkciu ochrany pred teplom. Žalúzie 
IHT sú najvyh¾adávanejším technickým variantom pomerom 
cena/výkon. Žalúzia je zložená z kvalitných železných, plas-
tových a textilných komponentov spolu so štandardne vysokou 
kvalitou hliníkových lamiel. Lamely sa zhotovujú z fl exibilnej 
hliníkovej zliatiny so špeciálnou farebnou povrchovou úpravou 
vypa¾ovaním svetlo-stálym lakom odolným voèi poškodeniu. 
Ovládanie žalúzie je ve¾mi jednoduché pomocou retiazky, 
ktorou sa lamely žalúzie naklápajú a vyťahujú. Výhodou je jed-
noduchá montáž a ¾ahká obsluha a údržba.  
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Tepelnoizolaèné vlastnosti

Naše myšlienky zamerané na budúcnosť a ich 

presadenie sa orientujú na ekologické, ekonomické, 

funkèné a dizajnové kritériá. Vyzretou ponukou 

produktov a služieb vytvárame pre našich zákazníkov 

ideálne podmienky pre vhodný výber. Nad 

optimálnymi oknami sa spravidla zamýš¾ame len raz: 

pri renovácii alebo pri výstavbe domu.

Dôležitými kritériami pri tomto sú dizajn, komfort 

bývania, úspora nákladov vïaka úèinnej tepelnej 

izolácii. S našimi oknami a ich ve¾mi dobrej tepelnej 

izolácii, zostane teplo tam, kam patrí.

Tento fakt sa postará nielen o príjemný komfort 

bývania, ale aj o zníženie úètov za vykurovanie 

a chladenie. Èím lepšie je izolovaný obvodový 

plášť budovy, tým menej energie potrebujete na 

vykurovanie interiéru. Naše okná sú vhodné pre 

nízkoenergetické domy, pasívne domy a obnovu 

starej výstavby. 

Energeticky efektívnymi oknami okrem toho aktívne 

prispievate k šetreniu nášho životného prostredia.

Vïaka jedineènej stabilite môžu byť okenné profi ly 

štíhlejšie a okenné plochy väèšie. Výsledkom sú

pridané solárne energetické zisky.

Súèinite¾ prechodu tepla U:
Prechod tepla stavebnou konštrukciou: èím je hodnota U nižšia, tým menšie sú tepelné straty.

Pod¾a platného nariadenia o energetickej úspornosti je v novostavbách na dodržiavanie požadovanej celkovej 

energetickej bilancie spravidla potrebná vysoká tepelnoizolaèná schopnosť okna. 

V roku 2008 sme uviedli na trh nový revoluèný 

systém Geneo®, ktorý je konštruovaný na báze 

kompozitných materiálov. Okná z profi lov GENEO® 

predstavujú jedineènú inováciu s perspektívou budúc-

nosti. Presvedèia svojím technologickým náskokom 

a výkonovými parametrami, ktoré zatláèajú do úza-

dia doterajšie okenné systémy. 

Okno s tepelnoizolaènými 
vlastnosťami osadené 
v jednovrstvovom murive
Jednovrstvové murivo spolu s optimálne tepelne 

izolovaným okenným systémom vytvorí ve¾mi zdravé

a príjemné obytné prostredie.

Kontaktný zatep¾ovací systém
Profi ly REHAU® sa harmonicky zaèlenia do fasády – 

s ideálnymi tepelnoizolaènými vlastnosťami.

Nezáleží na tom, èi sa okno osadí v rovine kontaktného 

zateplovacieho systému, alebo lícuje s vonkajšou 

stranou muriva.

Jednovrstvové murivo
Jednovrstvové murivo je overené a potvrdené svojou 

dlhou tradíciou. Pripomína monolit a je jednoduché, 

robustné a menej rizikové z h¾adiska porúch než 

systémy pozostávajúce z viacerých materiálov. 

A okrem toho je aj ekologické.

Vývoj tepelnotechnických požiadaviek na budovy na bývanie

priebeh izotermických kriviek 13 °C priebeh izotermických kriviek 13 °C
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Úžitkové vlastnosti skiel

V oblasti budov sa stále ešte skrýva ve¾ký potenciál.

Výzva sa nazýva úspora tepelnej energie vïaka lepšej tepelnej izolácii. Izolaèné dvojsklo alebo trojsklo spojuje 

transparentnosť štandardného skla s výhodami špièkového tepelnoizolaèného skla.

Moderné zasklenia v sebe spájajú optimálnu tepelnú izoláciu s vynikajúcou transparentnosťou a vïaka svojej vynika-

júcej tepelnej izolácii sa hodí pre novostavby a rekonštrukcie.

Tieto výrobky tvoria èíre sklá, na ktoré je nanesený tenký povlak zložený z materiálov drahých kovov metódou kató-

dového rozprašovania na èíre sklo.

Tento povlak má vlastnosti nízkej emisivity, ktorý odráža infraèervené lúèe späť do miestností.

Výhody izolaèného skla
Neutrálny vzh¾ad

Zvýšenie pohodlia

Nízke náklady na vykurovanie

Prestup svetla a získavanie tepla

OCHRANA PROTI HLUKU. Okrem toho možno s našimi oknami príjemne ticho bývať, pretože vïaka zabu-

dovaniu zvukovo izolaèných skiel možno dosiahnuť optimálnu zvukovú izoláciu.

Používa sa tam, kde sú kladené zvýšené nároky na zvukovú izoláciu v blízkosti frekventovaných ciest, železníc, letísk 

a pod. Zvukovoizolaèné sklo je lepené sklo so špeciálnou PVB fóliou, ktorá pôsobí ako tlmiè medzi dvomi tabu¾ami 

skla. Takýmto vrstvením sa odstraòuje problém kritickej frekvencie a zabraòuje sa vibráciám.

OCHRANA PROTI VLÁMANIU. Vrstvené bezpeènostné sklo sa skladá z dvoch alebo viacerých tabú¾ skla 

a jednej alebo viacerých fólií PVB (polyvinyl butyral). Keï dôjde k rozbitiu skla, èrepy zostanú prichytené k fólii. 

Zloženie skla musí byť nato¾ko bezpeèné, aby zabránilo vlámaniu alebo zraneniu. V závislosti na zložení a poète PVB 

fólií a ostatných faktoroch sú k dispozícii rôzne úrovne ochrany, ktoré spåòajú požiadavky oh¾adom:

-  ochrany osôb pred rizikom úrazu (úlomky rozbitého skla),

-  ochrany tovaru a zabezpeèenie proti vlámaniu v súkromných domoch, obchodoch a kanceláriách,

-  ochrany proti strelám,

-  ochrany proti výbuchom.  

DIZAJN. Ornamentové sklá zachytávajú svetlo a vytvárajú zvláštne efekty. Ich výborná priesvitnosť zabezpeèuje 

v miestnostiach optimálnu úroveò svetla a zároveò chráni pred nežiaducimi poh¾admi. Tieto sklá okrem atraktívne-

ho vzh¾adu sa dajú kombinovať aj s bezpeènosťou: môžu byť tvrdené alebo vrstvené. Takto spåòajú bezpeènostné 

požiadavky. Vhodné sú pre všetky aplikácie v komerèných a rezidenèných priestoroch (kancelárie, obchody, hotely 

a reštaurácie) a ich využitie je takmer neobmedzené. 

RÁMIKY SKIEL
Spojenie dvoch tabú¾ izolaèného skla je prostredníc-

tvom dištanèných rámikov.

Tradiène je toto spojenie vytvorené hliníkovým rámi-

kom. Avšak hliník je dobrý vodiè tepla, a preto je ako 

efektívnejšia alternatíva ponúkaný tzv. teplý rámik.

Dvojsklo Trojsklo

TEPLÝ RÁMIK
Teplý rámik eliminuje prestup tepla po celom obvode 

skla a tým vylepšuje energetickú bilanciu budovy.

Tento dištanèný rámik je tepelne optimalizovaný 

tým, že je vyrobený z kompozitného plastu, ktorý má 

mimoriadne efektívne izolaèné vlastnosti.

Prínosy teplého rámiku v izolaènom skle: 

- zvýšenie povrchovej teploty povrchu skla na okra-

ji zasklenia

- obmedzenie alebo vylúèenie kondenzácie vod-

ných pár na okraji zasklenia  

- zníženie celkového súèinite¾a prestupu tepla 

oknom Uwindow

vysušený vzduch 
alebo uš¾achtilý 
plyn

Teplý okraj

SGG SWISSPACER®

Vysúšací prostriedok
(molekulové sito)

Kovová fólia 
zabraòujúca úniku plynu

SGG PLANITHERM®ULTRA N
s nevidite¾nou tepelno izolaènou 
vrstvou z us¾achtilého kovu

Ti: 80%
g: 63%

+20°C

hodnota Ug: 1,1 W/m2K
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Priamy prestup 
slneèného 
žiarenia

Energia 
vyžiarená do 
interiéruEnergia 

vyžiarená do 
exteriéru

Energetická refl exia

Solárny faktor
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Triedy bezpeènosti - kovanie

Denne sa zo správ dozvedáme o vlámaniach 

a krádežiach do domov a bytov. Každý z nás si vie 

predstaviť, ako takýto zásah do súkromia ovplyvní 

pohodu nášho bývania.

Norma rozlišuje 6 stupòov bezpeènosti. Vo vše-

obecnosti už trieda odolnosti proti vlámaniu 2 

poskytuje užívate¾ovi vyšší stupeò ochrany objektu 

a nie je jednoduché vlámať sa cez takéto okná 

alebo dvere, pretože je k tomu potrebné už adekvát-

ne náradie a dostatoèný èas.

Štatisticky je najviac vlámaní cez terasové dvere 

a pivnièné okná. Bezpeènosť domu je taká, aký 

bezpeèný je najslabší prvok v dome. Preto treba dbať 

na to, aby boli okná a dvere rovnako bezpeèné.

Bezpeènosť proti vlámaniu sa u okien dosahuje  

použitím kovania s hríbovými èapmi, ktoré zachá-

dzajú do uzatváracích platnièiek na ráme. Ïalej je 

dôležité použiť uzamykate¾nú k¾uèku, ktorá bráni 

tomu, aby vlamaè rozbil èasť presklenia a otvoril si 

okno pomocou k¾uèky.

Neodmyslite¾ná súèasť okien odolných proti vlá-

maniu je aj bezpeènostné zasklenie pozostávajúce 

z viacerých navzájom zlepených tabú¾ skla pomocou 

fólie, ktorá bráni jednoduchému rozbitiu skla.  

V koneènom dôsledku je rozhodujúce, akým spôso-

bom sú namontované všetky súèasti okna do jedného 

celku. Jedná sa hlavne o montáž kovania a zasklenia. 

Izolaèné dvojsklo a trojsklo je vlepené, alebo je za-

bezpeèená zasklievacia lišta proti vytlaèeniu. Rovna-

ko ako pri dverách, tak aj pri oknách je tiež dôležitá 

montáž samotného okna do stavebného otvoru.

Systém otvarávo sklopného kovania spåòa najprísnej-

šie požiadavky trhu z poh¾adu bezpeènosti, komfortu 

ovládania a špièkovej technickej úrovne.

UniJet D – celoobvodové kovanie

- základná bezpeènosť je štandard dva bezpeènostné 

body bez príplatku 

- všetky uzatváracie body sú bezpeènostné hríbové 

èapy

- bezpeènosť sa dá zvoliť s uzatváracími 

platnièkami

- stupeò bezpeènosti sa dá meniť dodatoène

- tri bezpeènostné stupne: základná, WK1 a WK2
Štandardný uzáver Bezpeènostný uzáver

Základná 

bezpeènosť

WK 1

WK 2

Príkladové zobrazenie použitia bezpeènostných 

tried. Reálne prevedenia objektov je závislé od 

osobnej potreby užívate¾a.

Štatistický preh¾ad spôsobov vniknutia cez okno

Skúšanie výrobkov sa 
vykonáva pod¾a 
DIN V ENV 1627

Vypáèený profi l na strane k¾uèky  69%

Rozbitie skla a následné otvorenie  13%

Otvorenie sklopeného okna  10%

Otvorené alebo nezaistené okno  3%

Rozbité sklo a vniknutie  2%

Nadzvihnutie profi lu na strane pántu  1%

Vyrezané sklo a otvorenie  1%

Odvàtaný rám a otvorenie  1%

zdroj: GU® Slovensko
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Úspory energií

V súèasnej dobe sa kladie ve¾ký dôraz na energeticky 

úsporné riešenia budov s dlhodobou životnosťou 

použitých materiálov, nízkymi stavebnými nákladmi 

a ekonomickou prevádzkou.

Surovín bude stále menej a energie budú drahšie. 

Treba znižovať množstvo emisií. Obnovite¾ná, pre 

životné prostredie vyhovujúca a klímu šetriaca, 

energia predstavuje pre budúce generácie bezpeèné 

a dodatoèné zásobovanie energiou. 

Šetrenie energiou a jej optimálne využívanie je ro-

zhodujúce pri novostavbách, pri stavaní v existujúcej 

zástavbe ako aj pri energetickej sanácii budov. Okná 

sa svojimi funkciami výraznou mierou podie¾ajú na 

tvorbe vnútorného prostredia a rozhodujúcou mie-

rou na energetických stratách objektov. Investíciou 

do tepelnej izolácie obvodového plášťa vašej budovy 

bude väèšia úspora energie. 

S našimi výrobkami aktívne prispejete k pozitívnej 

energetickej bilancii a chránite životné prostredie. 

Pomocou vhodne vyvinutej konštrukcie profi lov, tes-

není, zasklenia alebo komponentov pre pasívne domy 

sa vám podarí udržať teplo vo vnútri domov. 

Po renovácii: energetické straty cez nové okná sú znížené 
na minimum.

Pred renováciou: staré drevené okná. Najmä cez okná sa 
stráca ve¾a tepla (na obrázku èervená).

ENERGETICKY EFEKTÍVNE STAVANIE SO SYSTÉMOM
Požaduje sa nový spôsob myslenia – systémové myslenie, ktorý by odrážal jednotlivé súvislosti jednak v bytovej, ako 

aj v nebytovej výstavbe. Izolované posudzovanie jednotlivých aspektov už nie je efektívne vtedy, ak chceme vážnym 

a úèinným spôsobom sledovať také ciele ako „zdvojnásobenie energetickej produktivity až do roku 2020 v poro-

vnaní s rokom 1990“, prípadne „energeticky výhodnej výstavby ako príspevku k ochrane zemskej klímy“.

Do roku 2020 by mala byť znížená energetická spotreba o 20%, od roku 2021 by nové budovy mali byť stavané 

v štandarde nulových budov.  

Spotrebovaná energia by mala pochádzať z obnovite¾ných zdrojov umiestnených v blízkosti budovy. Celosvetové 

požiadavky na znižovanie strát energie sa v posledných rokoch výrazne prejavujú aj v zavádzaní nových okenných 

konštrukcií výrazne umožòujúcich energetické úspory.

Európsky trend trhu okien už nieko¾ko rokov smeruje k neustále sa zlepšujúcim tepelnoizolaèným a zvukovoizolaèným 

vlastnostiam okien. V súèasnosti sa javí ako jediná ekonomicky výhodná cesta v zlepšovaní tepelnoizolaèných hod-

nôt rámov a sklených výplní. A to znamená používanie nových, hrubších rámov a hrubších zasklievacích systémov. 

Hrúbky rámov (plast, hliník) sa dnes už bežne používajú nad 80mm; zo skiel sa èoraz viac používajú trojsklá.

ENERGETICKÉ TRIEDY
Energetické štítkovanie okien je metóda na celkový 

odhad efektívnosti daného okna. Dnešná tendencia 

v západných krajinách je návrh vykurovacích a chla-

diacich systémov, inštalácia vysoko úèinných okien 

a tým minimalizácia tepelných strát a maximalizácia 

tepelných ziskov. 

Spotrebitelia sú èoraz otvorenejší k energeticky efek-

tívnym produktom a èoraz èastejšie ich používajú. 

Energeticky efektívne produkty sú teraz vidite¾né pri 

spotrebite¾och ako integrálna èasť návrhu a doda-

toènom vylepšovaní ich domovov. Zatriedenie do jed-

notlivých energetických tried dáva užívate¾ovi rýchly 

preh¾ad o výrobkoch a jasne vidieť prínosy výrobku. 

Pomocou hodnotiacej stupnice sa ohodnotené otvo-

rové konštrukcie zaradia do energetickej triedy v roz-

sahu od A po G. Rozsah stupnice je zvolený s takou 

citlivosťou, aby sa otvorové konštrukcie používané 

na trhu mohli reálne zaradiť do energetických tried 

na základe svojich deklarovaných tepelnotechnic-

kých vlastností. Energetický štítok predstavuje èasť 

z energetického hodnotenia okna alebo dverí. Ob-

sahuje teda len najdôležitejšie identifi kaèné údaje 

urèené predovšetkým spotrebite¾ovi na orientáciu 

pri najdôležitejších tepelnotechnických vlastnostiach. 

Energetický štítok obsahuje údaje len pre referenèné 

rozmery vzorky okna alebo vonkajších dverí pod¾a 

STN EN 14351-1.

Hodnotenie energetickej bilancie je nástrojom na 

podporu predaja okien s lepšími teplotechnickými 

vlastnosťami a poskytuje výsledky pre užívate¾ov bu-

dov a projektantov.

Vo všetkých oblastiach sú naši odborníci pripravení 

poskytnúť Vám podrobné informácie a vyriešiť 

požiadavky investorov i projektantov na profesio-

nálnej úrovni. Kontaktujte nás a nájdite úspešné mo-

derné riešenia!

Najlepšia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

Najhoršia 
bilancia potreby tepla pri vykurovaní

A
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