
KATALOG VÝROBKU°

PROFITLINE PORTAL

 

Počet komor:     
Počet těsnění: 
Výplň :        
Prostup tepla:

Výplň:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:  

Vícekomorový systém
3
3 sklo
0,82W/m2K

pevná výplň
0,82W/m2K

AAA A+A+ A++

vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor Greenline.

Dveře PROFITLINE PORTAL a jejich vlastnosti byly 
odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na 
ně vydán evropský certifikát CV-17-547/Z.

Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další 
tři kónické háky se vysunou při zamknutí. Silný převod 
zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro 
Vaše děti.

 

3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu přináší lepší 
vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují 
tepelnou propustnost. 

1.

2.

3.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod 
kódem SVT9020.

Zasklení izolačním trojsklem až 54mm hloubky s hodnotou 
U=0,5W/m2K nebo pevnou výplní, díky čemuž dveře 
nabízí špičkové bezkonkurenční vlastnosti na trhu. 
Široká škála členění dveří a dveřních výplní a to 
včetně překryvných typů a možností osazení 
designových madel

Dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KFV a osazeny 
závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem 
znemožňující svěšení dveřního křídla.

Nejnovější německé 88mm plastové dveřní profily 
KÖMMERLING se svými vlastnostmi patří k absolutní 
špičce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti 
vloupání. Novinka roku 2018.

Pro�l hloubky 88mm s masivní konstrukcí přináší 
dokonalou tepelnou izolaci a úspory ve vytápění

   Speciální těsnění windstop 
zabraňuje profukování v místě napojení rámu a prahu 
dveří a elegantně tak řeší oslabené místo celé konstrukce

NOVINKA2018



Historie společnosti má své počátky v roce 1995, kdy se začala zabývat nákupem, prodejem a montáží plastových oken 
a dveří.

Na základě se stále zvyšujících nároků zákazníků, se naše společnost rozhodla rozšířit svou činnost o vlastní výrobu 

nabídnout co možná nejkvalitnější výrobky a splnit veškerá přání zákazníků. Počátkem roku 2005 se společnost 
transformovala na právnickou osobu PVC OKNA s.r.o.

jakosti, dle ČSN EN ISO 9001:2001 (později 9001:2009), kterou jsme na počátku roku 2008 zdárně ukončili ziskem 

a vnějších dveří do stavby.

uspokojit širokou paletu Vašich potřeb. Od otvorových výplní v 
základních standardech, přes okna a dveře vhodné do nízkoenergetických staveb až po výrobky splňující podmínky pro 
pasivní domy. Novinkou roku 2015 je unikátní 76mm systém
standardních systémů a tepelnou úspornost těch nejlepších systémů na trhu.

Zelená úsporám. 

stavebního inženýrství ve Zlíně. Tyto zkoušky jsou dokladovány obdrženými , které máte možnost si stáhnout 
na našich webových stránkách.

KÖMMERLING a kování SIEGENIA-AUBI, 
které rovněž představuje špičku mezi výrobci okenního kování a zasklívána jsou izolačními skly celosvětového 
producenta AGC Flat Glass.

Klíčovým prvkem strategie naší společnosti je nabízet zákazníkům výrobky, které se vyznačují zejména svou vysokou 
kvalitou. Jako důkaz Vám nabízíme - 3 roky bezplatný servis, 10-ti letou záruku
skla a 5 let na bezporuchovou funkci kování.
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INOVACE

1) Inteligentní zavírací bod 

která se automaticky 
přizpůsobuje při svěšení 
křídla a teplotní dilataci 

oken

2) Již jeden bezpečnostní 
protiplech ve standartní 

výbavě znesnadňuje 
vypáčení okna. Počet 

protiplechů lze snadno 
rozšířit

3) U posuvně-sklopných 
dveří usnadňuje spřažená 
klika ovladatelnost křídla. 

Již žádná hrubá síla a 
navádění křídla, celý chod 

mechanismu zabezpečí 
pohyb klikou

4) Odvodnění rámů 
provádíme směrem dolů, 
díky čemuž design našich 

oken není narušen 
nevzhlednou okapničkou

5) Multifunkční roh kování 

křídla a působí jako 
pojistka proti chybné 

manipulaci. Což zabraňuje 
svěšování křídel a zajistí 

bezpečné ovládání

6) Speciální těsnění
windstop zabraňuje 

dveří a elegantně tak řeší 
nejslabší místo této 

konstrukce
7) Automatický vícebodový dveřní 

zámek drží na třech zavíracích 
západkách a další tři kónické háky 

se vysunou při zamknutí. Dveře 
jsou tak ochráněny před teplotní 

dilataci a nabízí vysokou 
bezpečnost i v neuzamčeném 

stavu

8)

Ve snaze maximálně zdokonalit naše výrobky, jsou osazovány jen těmi nejkvalitnějšími výhradně německými 
komponentami. Zde Vám přinášíme několik inovací, které naše výrobky odlišují od konkurence.

INOVACE

Dveřní závěsy Simonswerk 
se subtilním válcovým 

designem znemožňující 
svěšení dveřního křídla

PŘEHLED VÝROBKŮ

A A+ A++

A A++

Classic Portal 76
1,3 – 0,89 W/m2K

Classic 76
1,2 W/m2K

Classic Tri 76
0,77 W/m2K 0,72-0,66 W/m2K

  0,82 W/m2K
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PŘEHLED VÝROBKŮ

A A+ A++

A A++

Classic Portal 76
1,3 – 0,89 W/m2K

Classic 76
1,2 W/m2K

Classic Tri 76
0,77 W/m2K 0,72-0,66 W/m2K
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PROFITLINE

používáme zesílené výztuže 2mm

NOVINKA2018

A
+++

7
3
3 sklo s argonem
0,72W/m2K

3 sklo s kryptonem
0,66W/m2K

Izolační sklo:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:

Okna PROFITLINE byla odzkoušena v CSI ve Zlíně a byl 
na ně vydán evropský certi�kát č. CV-16-672/Z 

Výrobek je registrován v programu Zelená 
úsporám pod kódem SVT9019.

Německé 88mm plastové okenní pro�ly nejnovější 
generace značky KÖMMERLING představují 
nejinovativnější produkt na trhu. Novinka roku 
2018.

menší hloubky pro�lu

PROFITLINE

Až 54 mm hluboké sklo za účelem zvýšení tepelné 
izolace, bezpečnosti a velkoformátových zasklení. 
Standardem jsou izolační trojskla opatřena 
pokovením s hodnotou U=0,5W/m2K a plněná 
argonem, případně U=0,4W/m2K plněná 
kryptonem

izolaci

mikroventilace,
s   možností 
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IZOLAČNÍ SKLA
AGC Flat Glass Czech, je centrálním střediskem pro 
střední a východní Evropu a je součástí mezinárodní 
společnosti AGC Glass Europe - největšího výrobce 
plochého skla pro stavebnictví, skla pro automobilový 

průmyslová odvětví. AGC Flat Glass Czech spravuje 
nejen výrobní závody v Čechách, obchodní agentury ve 
střední a východní Evropě (regionální zástupci), ale 
i výrobní a distribuční síť. 

Výrobní a distribuční síť společnosti AGC Flat Glass 
Czech má svou tradici jak v Čechách, tak i na Slovensku.

AGC nabízí téměř 18 let nejširší škálu kvalitních výrobků, 
které podléhají neustálému procesu zdokonalování. 
Jmenujme například izolační skla, která mohou plnit 
vedle základní funkce tepelné izolace řadu dalších 
požadavků, skla s potiskem, skla s integrovanými 
elektroluminiscenčními diodami, vrstvená bezpečnostní 
skla, tepelně tvrzená či zpevněná skla, ohýbaná skla, 
protipožární skla atd. Tyto produkty respektují aktuální 
módní trendy v architektuře i v interiérovém designu 
a splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků 
a spotřebitelů. Je samozřejmostí, že veškeré stavební 

harmonizovaných norem.
 
AGC se snaží co nejlépe porozumět potřebám zákazníka 
a být jeho efektivním dodavatelem. 

www.agc-fenestra.cz
fenestra@eu.agc.com

www.yourglass.com
AGC Fenestra a.s., člen AGC Group

Salaš 86, 763 71 Zlín
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tři kónické háky se vysunou při zamknutí. Silný převod 
zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro 
Vaše děti.

 

3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu přináší lepší 
vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují 
tepelnou propustnost. 

1.

2.

3.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod 
kódem SVT9020.

Zasklení izolačním trojsklem až 54mm hloubky s hodnotou 
U=0,5W/m2K nebo pevnou výplní, díky čemuž dveře 
nabízí špičkové bezkonkurenční vlastnosti na trhu. 
Široká škála členění dveří a dveřních výplní a to 
včetně překryvných typů a možností osazení 
designových madel

Dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KFV a osazeny 
závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem 
znemožňující svěšení dveřního křídla.

Nejnovější německé 88mm plastové dveřní profily 
KÖMMERLING se svými vlastnostmi patří k absolutní 
špičce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti 
vloupání. Novinka roku 2018.

Pro�l hloubky 88mm s masivní konstrukcí přináší 
dokonalou tepelnou izolaci a úspory ve vytápění

   Speciální těsnění windstop 
zabraňuje profukování v místě napojení rámu a prahu 
dveří a elegantně tak řeší oslabené místo celé konstrukce

NOVINKA2018



PŘEHLED VÝROBKŮ

A A+ A++

A A++

Classic Portal 76
1,3 – 0,89 W/m2K

Classic 76
1,2 W/m2K

Classic Tri 76
0,77 W/m2K 0,72-0,66 W/m2K

  0,82 W/m2K

PROFITLINE

používáme zesílené výztuže 2mm

NOVINKA2018

A
+++

7
3
3 sklo s argonem
0,72W/m2K

3 sklo s kryptonem
0,66W/m2K

Izolační sklo:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:

Okna PROFITLINE byla odzkoušena v CSI ve Zlíně a byl 
na ně vydán evropský certi�kát č. CV-16-672/Z 

Výrobek je registrován v programu Zelená 
úsporám pod kódem SVT9019.

Německé 88mm plastové okenní pro�ly nejnovější 
generace značky KÖMMERLING představují 
nejinovativnější produkt na trhu. Novinka roku 
2018.

menší hloubky pro�lu

PROFITLINE

Až 54 mm hluboké sklo za účelem zvýšení tepelné 
izolace, bezpečnosti a velkoformátových zasklení. 
Standardem jsou izolační trojskla opatřena 
pokovením s hodnotou U=0,5W/m2K a plněná 
argonem, případně U=0,4W/m2K plněná 
kryptonem

izolaci

mikroventilace,
s   možností 

VNITŘNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKA 

Jsme předním výrobcem stínící a dekorační techniky v 
české a slovenské republice. Na českém trhu působíme již 
od roku 1990. Náš dynamický tým zaměřený především na 
zákazníka usiluje o neustálý vývoj nových produktů, které 
mohou být spolehlivě a účinně realizovány a splní 
nejnáročnější požadavky zákazníků.

ROLUX není jen výrobce a přímý dodavatel kompletních 
výrobků, nýbrž nabízí také komponenty k realizaci 
vlastních individuálních řešení.

Sídlo �rmy je od založení v Bohuňovicích (cca 10km od 
Olomouce), kde jsou soustředěny veškeré výrobní a 
obchodní programy.

Naším hlavním výrobním artiklem jsou žaluzie a sítě proti 
hmyzu, které stále vyvíjíme podle potřeb zákazníka. 
Výrobní program tvoří horizontální žaluzie, vertikální 
žaluzie, sítě proti hmyzu, textilní roletky, venkovní rolety a 
japonské stěny.

Ke všem našim produktům poskytujeme kompletní 
obchodní a technický servis a podrobujeme je důkladné 
výstupní kontrole k zajištění vysoké kvality a spokojenosti 
zákazníka.

Našim hlavním cílem vždy bude vysoká kvalita našich 
produktů a služeb a spokojený zákazník.



 PLASTOVÉ PROFILY 
KÖMMERLING – více než okna

KÖMMERLING
získal v posledních 20 letech na popularitě a postupně si vydobyl dominantní postavení na evropských trzích. Ze všech 
nabízených alternativ si koncoví zákazníci oblíbili právě plastová okna díky nejpříznivějšímu poměru mezi užitnými 
vlastnostmi a cenou. 

KÖMMERLING nabízí velké množství okenních systémů, které díky různým výškám a hloubkám rámů a křídel, 
štulpovým a příčníkovým konstrukcím, celým oknům jakož i oknům se sklodělícími příčkami, splní každé přání týkající 
se oken.
 
Hospodárnost, design, funkce, stavební fyzika, ochrana životního prostředí a zodpovědné zacházení se zdroji surovin – 

Greenline -  splňují u společnosti KÖMMERLING nejvyšší nároky a vhodně se doplňují spolu 
s vědomostmi a znalostmi výrobců oken. Šetrnost k životnímu prostředí u výrobků KÖMMERLING začíná již při výběru 
surovin.

S důvěrou, otevřeností a transparentností jdeme se značkou KÖMMERLING vstříc výzvám budoucnosti a neustále 

Společnost pracuje v souladu s dokonalým, jakož i detailně prokazatelným systémem kvality, počínaje vývojem 

byla udělena britským zkušebním ústavem BSI.

PŘEHLED VÝROBKŮ

A A+ A++

A A++

Classic Portal 76
1,3 – 0,89 W/m2K

Classic 76
1,2 W/m2K

Classic Tri 76
0,77 W/m2K 0,72-0,66 W/m2K

  0,82 W/m2K

PROFITLINE

používáme zesílené výztuže 2mm

NOVINKA2018

A
+++

7
3
3 sklo s argonem
0,72W/m2K

3 sklo s kryptonem
0,66W/m2K

Izolační sklo:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:

Okna PROFITLINE byla odzkoušena v CSI ve Zlíně a byl 
na ně vydán evropský certi�kát č. CV-16-672/Z 

Výrobek je registrován v programu Zelená 
úsporám pod kódem SVT9019.

Německé 88mm plastové okenní pro�ly nejnovější 
generace značky KÖMMERLING představují 
nejinovativnější produkt na trhu. Novinka roku 
2018.

menší hloubky pro�lu

PROFITLINE

Až 54 mm hluboké sklo za účelem zvýšení tepelné 
izolace, bezpečnosti a velkoformátových zasklení. 
Standardem jsou izolační trojskla opatřena 
pokovením s hodnotou U=0,5W/m2K a plněná 
argonem, případně U=0,4W/m2K plněná 
kryptonem

izolaci

mikroventilace,
s   možností 



PROFITLINE PORTAL

 

Počet komor:     
Počet těsnění: 
Výplň :        
Prostup tepla:

Výplň:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:  

Vícekomorový systém
3
3 sklo
0,82W/m2K

pevná výplň
0,82W/m2K

AAA A+A+ A++

vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor Greenline.

Dveře PROFITLINE PORTAL a jejich vlastnosti byly 
odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na 
ně vydán evropský certifikát CV-17-547/Z.

Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další 
tři kónické háky se vysunou při zamknutí. Silný převod 
zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro 
Vaše děti.

 

3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu přináší lepší 
vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují 
tepelnou propustnost. 

1.

2.

3.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod 
kódem SVT9020.

Zasklení izolačním trojsklem až 54mm hloubky s hodnotou 
U=0,5W/m2K nebo pevnou výplní, díky čemuž dveře 
nabízí špičkové bezkonkurenční vlastnosti na trhu. 
Široká škála členění dveří a dveřních výplní a to 
včetně překryvných typů a možností osazení 
designových madel

Dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KFV a osazeny 
závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem 
znemožňující svěšení dveřního křídla.

Nejnovější německé 88mm plastové dveřní profily 
KÖMMERLING se svými vlastnostmi patří k absolutní 
špičce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti 
vloupání. Novinka roku 2018.

Pro�l hloubky 88mm s masivní konstrukcí přináší 
dokonalou tepelnou izolaci a úspory ve vytápění

   Speciální těsnění windstop 
zabraňuje profukování v místě napojení rámu a prahu 
dveří a elegantně tak řeší oslabené místo celé konstrukce

NOVINKA2018

CLASSIC TRI 76 

Počet komor:     
Počet těsnění:   
Izolační sklo:      
Prostup tepla:  
 
Třída úspornosti:

6
2
3 sklo 
1,0W/m2K

AA A++A++

0,77 W/m²K

A++A+A+

Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI Titan AF 

uzamykacím bodem proti vypáčení, pojistkou proti 
chybné manipulaci a zvedačem křídla zabraňujícím  

1.

2.

3.

4.

Nejmodernější a nejlepší německý 76mm okenní  
systém Kömmerling s 6-komorovou konstrukcí, 
kombinující vynikající stavební fyziku s nejužšími 
pohledy pro maximální prostup světla.

Zasklení izolačními trojskly s hodnotou 
U=0,5 W/m2K, která jsou opatřena speciálním 
pokovením a plněna argonem, který zlepšuje 
tepelné vlastnosti skla a zabraňuje rosení
Nabízí nízkoenergetický standard za cenu 
běžných oken
Optimální ochrana proti hluku díky inovativní 
stavbě vnitřních komor
Pozinkovaná ocelová výztuha 1,5mm ve 
všech částech rámů a křídel, u vyšších prvků 
vsazena 2mm výztuha

Okna CLASSIC TRI 76 a jejich vlastnosti byly odzkoušeny 
v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na ně 
vydán evropský certi�kát č.CV-16-372/Z rev. 1

s nastavitelnými bezpečnostními čepy, standardně

Výrobek je registrován v programu Zelená 
úsporám pod kódem SVT6996.



 KOVÁNÍ, DOPLŇKY 
VBH - ZNAČKA EXPERTŮ PRO OKNA A DVEŘE

Jako největší obchodní organizace této branže je VBH činná 
prakticky celosvětově. Nám svěřují celosvětově nejsilnější 
výrobní značky své produkty – na nás se obracejí 
průmyslové podniky i řemeslníci se svými potřebami. Při 
tom sázejí naši partneři na VBH – balíček přidaného výkonu.

Jednoduše vše, co potřebujete pro výrobu a montáž oken a 
dveří, obdržíte u nás. Při tom vkládáme obzvláště důraz na 
to, že slovo „vše“ má současně vysoký kvalitativní význam a 

Vše jednoduše, od prvního kontaktu až po dennodenní 

moderních komunikačních prostředků. Nekomplikovaně a 

možnosti jsou orientovány na Vaše potřeby, nejvyšší 
efektivitu a spolehlivé procesy. Služby pod značkou VBH a 

dělají Váš život jednodušší. 

VBH je mnohostranná, aby i naši zákazníci takoví byli. Naše 
prodejní paleta je orientována poptávkou a velmi obsáhlá. 
Zkombinuje se do optimálního způsobu vyzkoušené a 
moderní služby pro každý požadavek zákazníka a ověřené 
logistiky. 

VBH 
prozíravostí. Také naši zákazníci musí již dnes myslet na 

včas vývoj trhu a aktivně jej spoluvytváříme.

PROFITLINE PORTAL

 

Počet komor:     
Počet těsnění: 
Výplň :        
Prostup tepla:

Výplň:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:  

Vícekomorový systém
3
3 sklo
0,82W/m2K

pevná výplň
0,82W/m2K

AAA A+A+ A++

vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor Greenline.

Dveře PROFITLINE PORTAL a jejich vlastnosti byly 
odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na 
ně vydán evropský certifikát CV-17-547/Z.

Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další 
tři kónické háky se vysunou při zamknutí. Silný převod 
zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro 
Vaše děti.

 

3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu přináší lepší 
vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují 
tepelnou propustnost. 

1.

2.

3.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod 
kódem SVT9020.

Zasklení izolačním trojsklem až 54mm hloubky s hodnotou 
U=0,5W/m2K nebo pevnou výplní, díky čemuž dveře 
nabízí špičkové bezkonkurenční vlastnosti na trhu. 
Široká škála členění dveří a dveřních výplní a to 
včetně překryvných typů a možností osazení 
designových madel

Dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KFV a osazeny 
závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem 
znemožňující svěšení dveřního křídla.

Nejnovější německé 88mm plastové dveřní profily 
KÖMMERLING se svými vlastnostmi patří k absolutní 
špičce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti 
vloupání. Novinka roku 2018.

Pro�l hloubky 88mm s masivní konstrukcí přináší 
dokonalou tepelnou izolaci a úspory ve vytápění

   Speciální těsnění windstop 
zabraňuje profukování v místě napojení rámu a prahu 
dveří a elegantně tak řeší oslabené místo celé konstrukce

NOVINKA2018



PROFITLINE PORTAL

 

Počet komor:     
Počet těsnění: 
Výplň :        
Prostup tepla:

Výplň:
Prostup tepla:

Třída úspornosti:  

Vícekomorový systém
3
3 sklo
0,82W/m2K

pevná výplň
0,82W/m2K

AAA A+A+ A++

vápníku a zinku namísto olova tzv. stabilizátor Greenline.

Dveře PROFITLINE PORTAL a jejich vlastnosti byly 
odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně a byl na 
ně vydán evropský certifikát CV-17-547/Z.

Nezamčené dveře drží na třech uzavíracích západkách a další 
tři kónické háky se vysunou při zamknutí. Silný převod 
zaručuje dotažení křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro 
Vaše děti.

 

3 těsnící roviny v drážce křídla a rámu přináší lepší 
vzduchotěsnost, ochranu při prudkém dešti a zlepšují 
tepelnou propustnost. 

1.

2.

3.

Výrobek je registrován v programu Zelená úsporám pod 
kódem SVT9020.

Zasklení izolačním trojsklem až 54mm hloubky s hodnotou 
U=0,5W/m2K nebo pevnou výplní, díky čemuž dveře 
nabízí špičkové bezkonkurenční vlastnosti na trhu. 
Široká škála členění dveří a dveřních výplní a to 
včetně překryvných typů a možností osazení 
designových madel

Dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KFV a osazeny 
závěsy Simonswerk se subtilním válcovým designem 
znemožňující svěšení dveřního křídla.

Nejnovější německé 88mm plastové dveřní profily 
KÖMMERLING se svými vlastnostmi patří k absolutní 
špičce v oblasti prostupu tepla a v oblasti ochrany proti 
vloupání. Novinka roku 2018.

Pro�l hloubky 88mm s masivní konstrukcí přináší 
dokonalou tepelnou izolaci a úspory ve vytápění

   Speciální těsnění windstop 
zabraňuje profukování v místě napojení rámu a prahu 
dveří a elegantně tak řeší oslabené místo celé konstrukce

NOVINKA2018

 VENKOVNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKA

Historie společnosti ISOTRA

Společnost ISOTRA a.s. byla založena v Bolaticích v roce 1992. Neustálá snaha o zdokonalování produktů a služeb vedla 
v roce 1995 k rozhodnutí vyrábět vlastní komponenty k žaluziím a ostatním výrobkům stínící techniky.

Obrovská vůle neustále vyvíjet a hledat nová technická řešení způsobila, že v dnešní době ISOTRA a.s. disponuje vlastním vývojovým 
pracovištěm, projekční kanceláří, moderní nástrojárnou, lisovnou termoplastů a rozsáhlými výrobními provozy. Technologie, vypracované 
postupy, vývoj a výzkum ji řadí mezi přední výrobce stínicí techniky a je vnímána jako jeden z technologických lídrů nejen v České republice, 
ale i ve světě. Výrobní program tvoří mimo jiné zejména  interiérové a exteriérové žaluzie a předokenní venkovní rolety či, markýzy.

Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetickou úspornost, to jsou základní 
hodnoty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do rukou jasně identi�kovatelný výrobek odpovídající kvality a 
technologické úrovně. ISOTRA a.s. zaměstnává přes 470 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než 40 zemí světa. „Hlásíme se k 
odpovědnosti za kvalitu a vysokou technologickou úroveň našich produktů.“



 CLASSIC 76 

Tip: Na všechny naše výrobky 
poskytujeme záruku 10 let

2 sklo

Nejmodernější a nejlepší německý 76mm okenní  
systém Kömmerling s 6-komorovou konstrukcí, 
kombinující vynikající stavební fyziku s nejužšími 
pohledy pro maximální prostup světla.

Výtečné prostupy tepla pro�lem Uf=1,1 již při 
tloušťce 76mm
Optimální ochrana proti hluku díky inovativní 
stavbě vnitřních komor
Pozinkovaná ocelová výztuha 1,5mm ve všech 
částech rámů a křídel, u vyšších prvků vsazena 
2mm výztuha

CV-16-372/Z rev.1

CLASSIC 76

s nastavitelnými bezpečnostními čepy, standardně

Výrobek je registrován v programu Zelená 
úsporám pod kódem SVT6996.



KOVÁNÍ
Firma KFV, založená v roce 1868 Karlem Flietherem, patří k vedoucím výrobcům dveřních zámků v Evropě. Dobré 

orientovanému sortimentu.

V roce 1873 začal Augustin Bilstein s výrobou okenního kování pod značkou AUBI. Díky strategické spolupráci s 

pro zákazníky.

SIEGENIA-FRANK KG k evropským lídrům 
na trhu s okenním kováním a moderní větrací technikou. Pod společnou vlajkou SIEGENIA-AUBI KG
na využití synergického efektu.

KFV roku 2006 vzniká skupina SIEGENIA-AUBI KFV
SIEGENIA-AUBI největším světovým výrobcem techniky pro okna a dveře. 



CLASSIC PORTAL 76

  

     

Počet těsnění:   

Výplň:       
Prostup tepla:

Výplň:
Prostup tepla:

Výplň:
Prostup tepla:   
 

2

2 sklo
1,3W/m²K

3 sklo

1,2W/m 2K 

Vícekomorový systém

** tloušťka 24mm/48mm

0,89W/m²K*

pevná výplň
1,2/0,89W/m²K**

Třída úspornosti:

Třída úspornosti:

Třída úspornosti:

A+A+ A++A++A

AA A++A++A+

AA A++A++A++A+A+

odzkoušeny v Centru stavebního inženýrství ve Zlíně 
a byl na ně vydán evropský certifikát 
č. CV-16-373/Z rev.1.

Velkoryse dimenzované pravoúhlé ocelové 
výztuhy vytváří pevný a silný rám dveří
Masivní křídla jsou zesílena svařenými rohovými 
spojkami 

1.

2.

3.
4.

5.

Dveře jsou okovány vícebodovým zámkem KFV 
a osazeny závěsy Simonswerk se subtilním 
válcovým designem znemožňující svěšení 
dveřního křídla. Nezamčené dveře drží na třech 
uzavíracích západkách a další tři kónické háky se 
vysunou při zamknutí. Silný převod zaručuje dotažení 
křídla do těsnění a snadnou manipulaci i pro Vaše děti.      

Nejmodernější a nejlepší německý 76mm dveřní  
systém Kömmerling s vícekomorovou konstrukcí 
dosahující vynikajích izolačních vlastností.

Dveře CLASSIC PORTAL 76 a jejich vlastnosti byly 

Široká škála členění dveří a dveřních výplní.
Možnost osazení dodatečných bezpečnostních 
prvků
Systém "windstop" zabraňuje profukování
v nejproblematičtější prahové části

Výrobek je registrován v programu Zelená 
úsporám pod kódem SVT7000.



Trojsklo za cenu dvojskla
•

Tloušťka panelu až 44mm
bez příplatku

•
Oboustranný dekor v ceně

jednostranného
•

U hliníkových panelů
možnost skrytého křídla

•
ZDARMA Vitrážová skla 

BAUPARTNER



SUPERLINE PREMIDOOR
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Okouzluje svou štíhle působící linií, svým nadčasovým 
charakterm a také svými technickými parametry. 
Nejlepší hodnoty tepelné a protihlukové izolace, 
stability a těsnosti jsou samozřejmostí.

Rozmanité varianty provedení a neobvykle velké 
rozměry nabízí ty nejlepší předpoklady pro Vaši
individuální architekturu.

Příjemně tichý a lehký chod posuvných prvků je dalším 
výjimečným znakem tohoto výrobku.

vápníku  a zinku namísto olova tzv. stabilizátor 
Greenline.

Počet těsnění:  3
Izolační sklo: 3 sklo
Prostup tepla: 0,73W/m K*

Třída úspornosti:

*platí pro prvek o velikosti 4,0x2,3m 
(max. velikost prvku 6500x2820mm)

Zvedací posuvné dveře, které Vám umožní vytvořit 

a s velkou intenzitou světla.
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REFERENCE

ul. Bulharská, Ostrava - Poruba Centrum Poděbradova, Ostrava Fit Aura, Frenštát p.R.

Hasičská stanice, Čeladná ul. Nádražní, Frenštát p.R. RD, Kopřivnice

více naleznete na www.pvcokna.cz/reference



GARÁŽOVÁ VRATA, ZIMNÍ ZAHRADY



 HLINÍKOVÉ VÝROBKY 



BAREVNÝ VZORNÍK

Zlatý dub

Sapeli (mahagon)

Ořech

Horská borovice

Třešeň

Bahenní dub

Metbrush 

Šedá

Bílá

Antracit / Antracit žíhaný



OMALOVÁNKA

Karolína H., 8 let
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Hranice Klimkovice
Odry Fulnek

omouc

Opava
Hranice

Olomouc

Brušperk

Hranice

Hranice

Olomouc

omouc

OlomoucOstrava
Hranice

Frýdek-Místek

Hranice
Olomouc

www.pvcokna.cz

PVC OKNA s.r.o. si vyhrazuje právo na technické a obsahové změny dokumentu. Verze 01.2016

Olomouc
Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc

tel.: +420 734 578 126
e-mail: olomouc@pvcokna.cz

Frenštát pod Radhoštěm
Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p. R.

tel.: +420 603 460 310
e-mail: frenstat@pvcokna.cz

Nový Jičín
Revoluční č.p.1525, č.o.6, 741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 734 578 124
E-mail: nj@pvcokna.cz

Ostrava
ul. Porážková, 700 30 Ostrava

Tel.: +420 734 578 125
E-mail: ostrava@pvcokna.cz


