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Dobrý den,
přemýšlíte o hliníkových oknech?

Jste na správné cestě, protože hliníková okna 
nabízejí nové zajímavé možnosti. V první 
řadě vás osloví jejich design. Hliníkové systé-
my jsou velmi štíhlé a vzbuzují neotřelou 
eleganci, takže se přímo nabízejí k moderní-
mu designovému bydlení , přidáme-li celou 
škálu kvalitních povrchových úprav,práškově 
lakovaných barev RAL v provedení-lesk,-
mat,struktura či metalíza nebo designové 
nelakované eloxové úpravy ve více než 100 
odstínech potom je jasné že si u nás určitě 
kvalitní a krásné  okno vyberete.

Nabízíme veškeré služby v oblasti hliníko-
vých oken, dveří a fasád – konzultace, 
technické poradenství, měření, montáž 
a v neposlední řadě přímá zakázková výroba 
v České republice. S více než 20-letou tradicí 
se specializujeme na výrobu hliníkových 
prvků z pro�lových systémů BLYWEERT, COR-
TIZO, HEROAL. Nejsme překupníci, jsme 
přímí výrobci, tedy poctivě a kvalitně vám 
vyrobíme vše, co společně s architektem 
vymyslíte a navrhnete nebo pomůžeme spo-
lečně najít vhodné technické řešení.
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Kde použít hliníková okna?

Pro jejich hlavní vlastnosti,mimořádnou pev-
nost, minimální údržbu, trvanlivost, tepelně 
izolační vlastnosti a luxusní vzhled jsou před-
určeny jak pro zastánce moderního-kvalitního 
designového rodinného bydlení tak i pro 
provozní, kancelářské a bytové budovy s vyso-
kým provozním zatížením. Je možno je 
použít pro nadstandardní rozměry a velké 
prosklené plochy. Hliníková okna jsou určeny 
pro všechny typy  domů až po nizkoenerge-
tické neboť jejich součinitel prostupu tepla 
v kombinaci s trojsklem dosahuje nadstan-
dardních hodnot Uw  0,71  -  1,1 W/m2K  dle 
typu pro�lové série.

-technické a funkční poradenství - zdarma            
-zaměření a kontrola stavby - zdarma 
-cenová kalkulace a technické výkresy - zdarma 
-možnost osobních  konzultací v převáděcím
  domě nebo přímo ve výrobě
- výroba v České republice                                         
- kompletní dodávka a montáž 
- záruční a pozáruční servis                                       
 - záruky 2 - 10let                                                         
 - vše s vámi řeší jeden tým bez subdodávek
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