
 

 
 

 

Okno Ovlo: 

Moderná výstavba vyžaduje čoraz vyššie štandardy okien. OVLO okná sú odpoveďou na najnáročnejšie 

očakávania. To kombinuje najvyššiu kvalitu, estetiku, odolnosť, bezpečnosť a pohodlie. OVLO - vyššia 

trieda profily kombinované s veľmi atraktívne ceny. Zdravé a ekologické bezolovnaté profily vyrobené v tzv 

"poľský zelené pľúca" oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovlo              

 

 

 Okná Ovlo majú 6-komorový profil 

 Ich konštrukčná hĺbka profilu je 80mm 

 Zasklenie okien U=0,7 W/m
2
 K (Argon), teplý rámik TGI 

 Je tu použité dvojsklo - 24mm 

 Výborná tepelná izolácia Uw  0,93 W/m
2 
K (vhodná pre 

nízkoenergetické domy) 

 Je tu aj výborná protihlučná izolácia 

 Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzácii 

 Rámy okien sú zaoblené a na dotyk hladké pre krajší vzhľad a 

jednoduchšiu údržbu 

 Okno má veľkú komoru v ktorej je oceľová výstuha, vďaka ktorej 

je okno vysoko stabilné 

 Okná majú celoobvodné kovanie SIEGENIA-AUBI 

 



Dostupné vo farebnom prevedení: 

Skupina I farby: 

 

Skupina II farby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

OVLO CLASSIC 

Moderná výstavba vyžaduje čoraz vyššie štandardy okien. OVLO klasické okná sú odpoveďou na 

najnáročnejšie očakávania. To kombinuje najvyššiu kvalitu, estetiku, odolnosť, bezpečnosť a 

pohodlie. OVLO klasika - vyššia trieda profily kombinované s veľmi atraktívne ceny. Zdravé a ekologické 

bezolovnaté profily vyrobené v tzv "poľský zelené pľúca" oblasti. 

 

 

 Ovlo Classic    

 

 6-komorový profil so šírkou 80 mm zaisťuje vynikajúce tepelný výkon; 
 durbale profil pre zvýšenú tuhosť poskytuje väčšiu slobodu pri navrhovaní štruktúre systému windows; 
 Nepoškvrnené biele, brilantné lglossand kvalitného PVC profilov; 
 mäkké krivky vhodný profil moderného dizajnu; 
 odolný škvrnám a poveternostným vplyvom, ľahké udržať čisté; 
 neutrálne sklo - žiadny vplyv takzvaný "špinavé záclon"; 
 pomocou prístroja 2 komory-sklo u = 0,7 Wm2K môžete uložiť až 20% z vykurovacích nákladov; 
 EPDM tesnenia poskytuje vhodné tesnosť 

 
 
 
 
 
 



 
Dostupné vo farebnom prevedení: 
 
Skupina I farby: 

  

 Skupina II farby: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Okno Avantgarde 7000: 

AvantGarde 7000 okná boli navrhnuté pre optimálnu tepelnej a akustickej izolácie. Je možné použiť 

dvojskla s Ug 0,7 W/m2K, čo výrazne znižuje náklady na energiu. Snehulienka a farebnú stálosť, rovnako 

ako výber farieb zvyšujú estetickú hodnotu výrobku. 

 

 

 Okná Avantgarde 7000 majú 5 - komorový profil 
 Ich konštrukčná hĺbka profilu je 70mm 

 Zasklenie okien Uw = 1,1 W / m2 K (Argón) 

 Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzácii 
 Rámy okien sú zaoblené a na dotyk hladké pre krajší vzhľad a jednoduchšiu údržbu 

 Okno je vysoko stabilné vďaka oceľovej výstuži vo vnútri komory 

 Okná majú celoobvodové kovanie 

 šírka profilu je 70 mm 
 nový vyšší štandard - 5 komôr, 
 jemné zaoblenie dáva moderný a elegantný vzhľad, 
 estetické a sotva viditeľné tesnenia, 
 možnosť výberu zasklievacej korálky: kolo a budúcnosť, 
 Vynikajúca tepelná a akustická izolácia, 
 sneh biela a výnimočné farebnú stálosť, 
 veľkej komore, ktorá umožní posilnenie oceľ použitá na posilnenie, poskytovať lepšie 

statické celé okno, 
 tuhý profil umožňuje rýchlu a bezpečnú montáž.  

 

 

 

 

 



Dostupné vo farebnom prevedení: 

Skupina I farby: 

 

Skupina II farby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Okno Avantgarde 9000: 

AvantGarde 9000 windows boli navrhnuté pre optimálnu tepelnej a akustickej izolácie. Je možné použiť 

dvojskla s Ug 0,7 W/m2K, čo výrazne znižuje náklady na energiu. Snehulienka a farebnú stálosť, rovnako 

ako výber farieb zvyšujú estetickú hodnotu výrobku. 

 

 Okno Avantgarde 9000 má 5-komorový profil 
 Jeho konštrukčná hĺbka profilu je 70mm 
 Okno má silný profil so zvýšenou tuhosťou, ktorý poskytuje väčšiu voľnosť pri navrhovaní 

konštrukcie okien 
 Okno je odolné proti škvrnám a ľahko sa udržuje v čistote 
 Je tu použité dvojsklo 
 U = 0,7 Wm2K 
 5-komorový profil so šírkou 70 mm zaisťuje vynikajúce tepelný výkon; 
 trvanlivé profil pre zvýšenú tuhosť poskytuje väčšiu slobodu pri navrhovaní štruktúre 

systému windows; 
 Nepoškvrnené biele, brilantný lesk a vysoko kvalitného PVC profilov; 
 mäkké krivky vhodný profil moderného dizajnu; 
 odolný škvrnám a poveternostným vplyvom, ľahké udržať čisté; 
 neutrálne sklo - žiadny vplyv tzv. "špinavý záclony"; 
 pri použití jednotka 2 komory-sklo U = 0,7 Wm2K môžete uložiť až 20% z vykurovacích 

nákladov; 
 EPDM tesnenia poskytuje vhodné tesnosť; 

 

 

 

 



Dostupné vo farebnom prevedení: 

Skupina I farby: 

 

Skupina II farby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plastové okno ENCORE 

Inovatívny systém s teplé vložky, ENCORE, má perfektné tepelnoizolačné vlastnosti. Bol vytvorený s 

cieľom poskytnúť najlepšiu ochranu vášho domova a maximálne zníženie energetických strát. Okná v 

systéme ENCORE sa venujú najmä pasívne stavebného sektora. Kombinácia prémia výkon izolačný s 

atraktívnou cenou je ENCORE voľbou bez kompromisov. 

Encore          

 

 Okná Encore majú 4 komory, ktoré sú vyplnené špeciálnou izolačnou penou 

 Ich konštrukčná hĺbka profilu je 80mm 

 Zasklenie U=0,5 W/m
2
 K (Argon), teplý rámik TGI 

 Je tu použité trojsklo - 48mm 

 Výborná tepelná izolácia Uw  0,77W/m
2
 K ( vhodná pre pasívne domy) 

 Je tu aj výborná protihlučná izolácia 



 Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzácií 

 Rámy sú na dotyk hladké, čo uľahčuje čistenie 

 Okno má veľkú komoru, v ktorej je oceľová výstuha, vďaka ktorej je okno vysoko stabilné 

 Okná majú celoobvodné kovanie SIEGENIA-AUBI 

 Profil 80 mm s teplé vložky poskytuje vynikajúci tepelný výkon profily; 

 profil je vyrobený z bezolovnaté, vysoko kvalitné PVC, ktorý zabezpečuje pohodlie a bezpečnosť 

bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie; 

 oceľovej výstuže zabezpečiť tuhosť celej konštrukcie a riadneho fungovania stolárstvo 

 možnosť využívať širokú škálu izolačné zasklenie, šírka 24 mm až 48 mm; 

 väčšiu plochu zasklenia dosiahnuť znížením výšky profilu umožňuje lepšie osvetlenie miestností. 

Dostupné vo farebnom prevedení: 

Skupina I farby: 

 

Skupina II farby: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plastové okno PRIME 

HLAVNÉ okno je exkluzívny kombináciou vynikajúci tepelný výkon s elegantný, klasický dizajn a 

inovatívne technológie. Navrhnuté s obavami za prostredie, pohodlie a bezpečnosť, pomocou najlepších 

riešení, ktoré znižujú spotrebu energie. 

 Prime    

 

  

 Okná Prime majú 7-komorový profil 

 Ich konštrukčná hĺbka profilu je 93mm 

 Zasklenie okien U=0,5 W/m
2
 K (Argon), teplý rámik TGI 

 Okná majú výbornú tepelnú a protihlučnú izoláciu 

 V tomto type okna je použité trojsklo - 48mm 



 Sú to vysokoodolné okná proti povrchovej kondenzacií 

 Rámy okien sú na dotyk hladké pre jednoduchšiu údržbu 

 Okno je vysoko stabilné vďaka oceľovej výstuhe vo vnútri komory, ktorá je dostatočne veľká 

 Okná majú celoobvodné kovanie SIEGENIA-AUBI 

 Profil hĺbka 93 mm - najširší systému k dispozícii na trhu s koeficientom izolácia Uf = 0,98 W/m2K 

 Trieda A, 7-komorový profil s vysokou kvalitou, PVC bezolovnaté, poskytuje najlepšie tepelnej a 

akustickej izolácie a bezpečnosť 

 Trojitý pečatný systém stredného pečaťou, dokonale chráni proti vlhkosti a chladu 

 farbené v hmote, v rôznych farbách dyha v profile estetiku a dlhú životnosť pre nadchádzajúce roky 

 vynikajúci tepelný výkon, spĺňajúci požiadavky pasívne stavby 

 

Dostupné vo farebnom prevedení: 

Skupina I farby: 

 

  

 

 

 

 


