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Naše společnost začala s prvními výměnami oken v roce 2011. 
Od samého počátku jsme se zaměřovali na produkty té nejvyšší kvality a dnes už víme, že jsme udělali dobře.  
V počátcích se jednalo o okna plastová, dnes nabízíme i dřevěná, hliníková, případně dřevohliníková. Reagovali 
jsme na vývoj trhu a dnes nabízíme komplexní služby v oblasti výměny otvorových prvků včetně veškerého pří-
slušenství a samozřejmě na klíč.

Oknanaklíč.cz
je od 16.05.2016 Dobrým andělem

Andělské číslo: 21052375

Potvrzujeme, že

a pomáhá tak několika rodinám v jejich tíživé finanční situaci,
do které se dostaly vlivem vážného onemocnění.

V Praze dne: 15.06.2016

Tento certifikát je vygenerován jako poděkování Dobrému andělovi za jeho andělství.

Petr Sýkora

Spoluzakladatel n. DOBRÝ ANDĚL

VSETÍN
OKNANAKLÍČ.CZ

Dolní Náměstí 309/1

755 01, Vsetín

e-mail: chci@oknanaklic.cz

tel.:  +420 735 165 333

       +420 734 412 500

Státní fond životního prostředí ČR,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

vydává

Osvědčení o registraci
v Seznamu odborných dodavatelů

vedeném v rámci dotačního programu

pro

Skalický René

Liptál 442, 75631 Liptál

IČ: 01269712

Držitel tohoto osvědčení splnil požadavky pro zápis do Seznamu odborných dodavatelů 

vedeného Státním fondem životního prostředí ČR

v rámci programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám.

Platnost tohoto osvědčení je podmíněna zápisem a zveřejněním výše uvedené společnosti

v Seznamu odborných dodavatelů na webových stránkách uvedených programů.

Maximální platnost osvědčení je do konce trvání programu Nová zelená úsporám.

V Praze dne: 2. 3. 2016

Mgr. Leo Steiner
ředitel sekce, Sekce řízení Národních programů

číslo dodavatele: SOD8764

Kvalita a spolehlivost

Klademe důraz na vysokou kvalitu 

Podrobná cenová nabídka

U nás vždy víte, za co platíte

Spolupráce s klenty

Naše práce nás baví a rádi Vám 
pomůžeme

Férové jednání

Dílo vždy dotahujeme až do konce.

Disponujeme montážníky  
s 10-ti letou praxí.

Disponujeme techniky  
s 10-ti letou praxí.

Disponujeme vlastními sklady, dodáv-
ky, drobnou mechanizací, nářadím

Všechny naše výrobky jsou certifi-

kovány podle platných norem  

a předpisů.

Jsme odborným dodavatelem  

v programu NOVÁ Zelená úspo-

rám

Široká škála profilových řad.

Obrovské množství příslušenství  

a doplňků.

Většina barevných kombinací v ceně.
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Gealan S 8000 IQ
2 dorazové těsnění, 6 komor v rámu, 6 komor v křídle

• Vynikající tepelná izolace díky šesti komorám v osazovacím rámu a řídle

• 74 mm stavební hloubky, výška rámu 66 mm

• Klasický vzhled s odsazeným rovným křídlem 

• Vyrobeno z vysoce kvalitního PVC,  snadno se udržují 

• Nevyžadují žádnou ochranu povrchu.

 

Gealan S 8000 IQ
Tloušťka 
profilu

74
mm

Dorazových 
těsnění

2
Počet
komor

6
Energetická 

úspora až

0.81
W/m2K

Záruka
až

11
let
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VEKA Softline 82
Profil třídy „A“ - tlouš ka vnějších stěn 3 mm dle ČSN EN 12608, 3 dorazové těsnění, 7 komor v rámu, 6 komor 
v křídle

• 82 mm profil nejnovější generace o klasické a Elegantní linii
• 7 komor zaručuje optimální provozní parametry
 - Vysokou tepelnou izolaci
 - Ochranu proti hluku
 - Stabilitu oken po celou dobu používání
• Vyrobeno z vysoce kvalitního PVC, snadno se udržují 
• Nevyžadují žádnou ochranu povrchu.

VEKA Softline 82
Tloušťka 
profilu

82
mm

Záruka
až

11
let

Počet
komor

7
Energetická 

úspora

0.73
W/m2K

 

Dorazových 
těsnění

3
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Dřevěná okna
Dřevěná okna splňují nejvyšší standardy technicko-užitkové, které poskytují komfort pobytu v interiérech. Je to 
také elegantní šperk budov. Velký výběr barev, možností výroby v různých tvarech a provedení s hliníkovým 
opláštěním umožňuje snadno upravit tak, aby vyhovovaly vašemu vkusu. To je nejlepší volbou pro ty, kteří ocení 
přírodní a tradiční řešení.

Dřevěná okna
Tloušťka 
profilu až

92
mm

Záruka
až

11
let

Počet
vrstev laku

3
Energetická 

úspora až

0.68
W/m2K

capital

Dorazových 
těsnění

2

92 mm

solar

78 mm

plus

68 mm
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Dřevohliníková okna 
Dřevohliníková okna představují ideální spojení přírodního materiálu s perfektní ochranou, které dřevu poskytuje 
hliníkové opláštění. U dřevohliníkových oken zcela odpadá nutnost péče o povrch dřeva. Prakticky neomezená 
životnost dřevohliníkových oken jim dává punc investice, která se opravdu vyplatí.

• Nabízíme ve 3 variantách - 68 / 78 / 92mm stavební hloubky.

• Možnost výběru ze tří materiálů - borovice, meranti, dub. Na objednávku možno smrk.

• 3 vrstvy ekologického laku.

• Uw od 0,7.

• Záruka až 11 let.

Dřevohliníková okna
Tloušťka 
profilu až

92
mm

Záruka
až

11
let

Energetická 
úspora až

0.7
W/m2K

Dorazových 
těsnění

3

prestige

92 mm

record

78 mm

comfort

68 mm
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ALUPROF

• Je moderním hliníkovým systémem sloužícím k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a akus-
tickou izolaci.

• Vhodné pro rodinné, bytové, administrativní a komerční objekty.

• Je možné vyrábět okna i dveře a vybírat z různých barevných úprav a provedení.

• Mimořádná pevnost - okna se nekroutí a nedeformují, a to ani po letech.

• Údržba - hliníková okna nevyžadují téměř žádnou údržbu, nemusí se natírat.

• Bezpečnost - díky přesné konstrukci, kdy okno dokonale zapadá do rámu, je velmi obtížné okno vylomit či 
vyvrátit při snaze vniknout do objektu. Hliníkové profily jsou velmi odolné proti deformaci.

ALUPROF

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                       

Tloušťka 
profilu

82
mm

Počet
komor

3
Energetická 

úspora

0.8
W/m2K

Dorazových 
těsnění

2
Záruka

až

11
let

MB-86 SI aero

MB-70

MB-60
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Posuvné systémy
Záruka

až

11
let

Zdvižně posuvné dveře tzv. HS Portal
Inovativní zdvižně-posuvný systém je založen na posunu jednoho z křídel po speciální kolejnici. Díky tomu při ote-
vírání a zavírání dveří je zapotřebí pouze nepatrné síly. Možnost slícování podlahy s úrovní prahu na vnitřní straně. 

•     Maximální prestiž a elegance    •    Snadné otevírání a zavírání    •    Slícování podlahy s úrovní prahu

Posuvně výklopné dveře tzv. PSK
Plná funkčnost a komfort užívání díky velmi snadnému ovládání a možnosti sklopení posuvného křídla. 

•    Levnější varianta posuvných dveří pro menší rozměry     •    Velmi atraktivní cena
•    Možnost sklopení posuvného křídla do ventilační polohy
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Prosklené fasády 
Prosklené hliníkové fasády ALUPROF jsou určeny ke konstrukci lehkých obvodových plášťů budov, které dodávají 
stavbě prestižní vzhled. Jsou dokonalým nástrojem pro utváření současné architektury a realizaci odvážných vizí 
projektantů.

Základní verzí je sloupko-příčkový fasádní systém MB-SR50N, který nabízí různé varianty provedení např.:
*  strukturální fasáda MB-SR50N EFEKT (tmelená spára)
*  polostrukturální fasáda (vertikální nebo horizontální linie) MB-SR50PL - doplňkové lišty zvýrazňují vodorovné 

nebo svislé rozdělení
 * příložkový (nakladačkový) systém MB-SR50A určený k použití na nosné konstrukce ze dřeva nebo oceli.

Prosklené fasády
TOP produktem v naší nabídce ale i na trhu vůbec je pak fasáda MB-TT50.

Nabídku doplňuje systém strukturální fasády MB-SG50 (lepená skla) a semistrukturální MB-SG50 SEMI sloužící ke 
stavbě prosklených fasád, které dodají budově prestiž a reprezentativní vzhled.

V neposlední řadě nabízíme také stále populárnější systém blokové fasády MB-SE75, který umožňuje rychlou 
montáž předem smontovaných bloků včetně zasklení.

Zvláštní skupinu tvoří objektové individuální řešení čili systém zpracován podle zadaných kritérií ve spolupráci s 
projektanty budov - MB-SR60, MB-SR80, MB-SR100 a MB-SG60. Tyto systémy byly navrženy na základě individuál-
ních požadavků projektů, které kladly důraz na technické parametry a design.
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Venkovní dveře
Vchodové dveře jsou bránou do Vašeho domova, vizitkou Vašeho domu.
Vchodové dveře vyrábíme ze všech dostupných materiálů - plast, hliník, dřevo, dřevohliník.
Na výběr pro Vás máme opravdu širokou škálu designů - ať už příčkových dveří či dveřních výplní.

Technologie výroby
Dveřní výplně jsou vyrobeny jako lepený vícevrstvý sendvič z několika druhů materiálů. Díky tomu lépe odolá-
vají potvětrnostním podmínkám a nekřiví se ani při velkých výkyvech teplot.

Venkovní dveře

více možností provedení na www.oknanaklic.cz

Dveře příčkové

Dveře lisované

Dveře HPL
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Bezpečnostní dveře SECURIDO
Cenově dostupné dveře pro každého s bezpečnostní zárubní, tepelnou i zvukovou izolací. Vchodové dveře do 
bytu, či domu. Vhodné pro zabezpečení vašeho bydlení, za ceny, které nezatíží Váš rodinný rozpočet.

• Protipožární dveře s bezpečnostní zárubní tvoří výrobek, kterým můžeme garantovat splnění vysokých 
požadavků zákazníků na zabezpečení majetku.

• Povrchovou úpravu tvoří speciální barva spojená s lakem, který se po nanesení vypaluje v peci, aby byla 
zaručena dlouhá životnost a odolnost dveří.

• Křídlo dveří Securido je certifikované v bezpečnostní třídě II. Skládá se z ocelových desek tloušťky 1 mm, 
mezi nimiž je izolační a protipožární výplň. zamykací body a zámek jsou ukryty v ocelových pouzdrech, 
tloušťka křídla je 67 mm.

Bezpečnostní dveře

 Celokovové bezpečnostní dveře v provedení

 Speciální ocelové zárubně na požadovanou tloušťku 
zdi 100 a 150 mm

  Kukátko

 Speciální rozvorový mechanismus, který ovládá 9-ti 
bodový bezpečnostní systém dveří

 Speciální panty z nerezové oceli

 Rozmístění bezpečnostních bodů ve dveřích

 Nové kování s ANTIPANIC systémem

 Vnitřní prostor dveží vyplnění minerální lisovanou 
vlnou s tepelně-izolačními, protihlukovými a protipo-
žárními vlastnostmi

 Nerezový práh

 Bezpečnostní kazeta z ocelového plechu, která chrání 
rozvorový mechanismus a mechanismy horních a 
spodních výsuvných bodů

Barevné varianty:

světlý buk ořech mahagon

Provedení  
se třemi pruhy

Provedení  
elegant

Provedení  
hladké
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Hliníkové zábradlí
Lehká a pevná hliníková konstrukce. Nosným prvkem zábradlí je madlo z hliníkového profilu, k němuž je uchycen 
spodní rám s bezpečnostní výplní. Výplň je systémově uchycena pomocí hliníkových zasklívacích lišt. Díky použití 
oboustranného gumového těsnění s UV stabilizací je dosaženo těsnosti a pružnosti výplně. Při výběru výplní lze vy-
bírat z kompaktní desky Kronoplan (tl. 6 mm), která je vyráběná v různých odstínech, a ze skla Connex 33.1 (mléčné, 
čiré). Zábradlí je zakotveno do bočních stěn lodžie - bez nutnosti kotvení do podlahy. Díky tomu nedochází k na-
rušování hydroizolace podesty lodžie. Zábradlí je staticky navrženo pro dodatečnou montáž zasklívacího systému.

Certifikace
Naše hliníkové zábradlí je otestováno Centrem stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín. Byla na něm provede-
na veškerá statistická posouzení a rázové zkoušky výplní.

Hliníkové zábradlí Masivní 
konstrukce 

zábradlí

Dlouhá 
životnost 

bez nutnosti 
údržby

Záruka
až

10
let

Vlastnosti
• Zábradlí nenarušuje hydroizolaci - není zakotveno do podlahy lodžie
• Konstrukce splňuje i ta nejnáročnější kritéria
• Oboustranné uložení výplně do gumového těsnění s UV stabilizací

• Moderní vzhled
• Kvalita zpracování

Výhody
• dlouhá životnost bez nutnosti údržby
• kvalitní povrchová úprava, barevnost dle vzorníku RAL
• masivní konstrukce zábradlí
• bezpečnostní výplně
• 10tiletá záruka

Výplň
Sklo Connex 33.1 (mléčné, čiré) Kompaktní deska Kronoplan tl. 6 
mm vyráběná v různých odstínech.

Detail ukotvení zábradlí
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Bezrámový systém Thermalux
Bezrámový zasklívací systém Thermalux je tvořen posuvnými křídly, která jsou vyrobena z výplně a horizontálních 
profilů. Díky kolečkům se posuvná křídla pohybují po pojezdových profilech. V horizontálním profilu nalezneme 
štětinkové těsnění, které utěsňuje zasklenou část. Tím efektivně chrání vnitřní prostor před deštěm, prachem a 
větrem. Mezi skly se jako těsnění nachází PVC profil s UV stabilizací.

Stahování jednotlivých křídel zajišťují vertikální hliníkové profily (výška 74 mm) s gumovým těsněním. Ty zafixují 
křídlo na správném místě a zabezpečí tak odolnost zasklení proti nárazům větru. 

Rámový systém Thermalux
Rámový zasklívací systém Thermalux je tvořen posuvnými křídly, která se skládají z výplně a rámu. Díky kolečkům 

Zasklívání balkónů a lodžií Bezpečí  
a ochrana 

před  
vloupáním

Úspora 
tepla 

v zimním 
období

Záruka
až

5
let

se pohybují po pojezdových profilech. Mezi jednotlivými křídly, ale i po jejich obvodu, naleznete štětinkové těs-
nění. Toto těsnění efektivně chrání vnitřní prostor před prachem, deštěm a větrem.

Jak rámový systém Thermalux funguje? Když se zasklení Thermalux úplně uzavře, zapadnou do sebe zámky verti-
kálních profilů a zafixují křídlo na správném místě. Tím zabezpečí odolnost zasklení proti nárazům větru. 

Celé zasklení je možno uzavřít a zajistit několika druhy madel. Nao-
pak v létě - po uvolnění pojistky - je možno křídla jednoduše vysadit.

Výhody zasklení Thermalux
• základním prvkem systému je spodní a horníkolejnice (tříko-

lejnice nebo čtyřkolejnice), mezi kterými sepohybují jednotlivá 
okna

• každé okno se skládá ze spodního a horního (horizontálního) 
profilu, boční (vertikální) profilyjsou u rámového provedení hli-
níkové, u bezrámového provedení z transparentního PVC 

• krajní okna zajíždějí na bocích do „U“ profilů 
• všechny profily jsou z hliníku, posuvné spoje mezi profily jsou 

vyplněny mohérovým těsněním 
• systém je uzamykatelný pomocí madla s pojistkou a jistících ko-

líčků
• povrchová úprava hliníkových profilů je prášková barva – stan-

dardně bílá (RAL9010) nebo stříbrná (RAL9006), jiné odstíny za 
příplatek

• ve spodní kolejnici jsou odtokové otvory pro odvod dešťové 
vody a kondenzátu

• nad horní kolejnicí se ponechává infiltrační mezeramin. 5 mm

Výplň
• rámové provedení – sklo 4 mm (float, kalené) – uložení pomocí 

pryžového těsnění
-  sklo nebo polykarbonát tl. 5 - 8 mm – uložení pomocí silikono-

vého tmelu
- dvojsklo 16 mm – uložení pomocí rozšiřovacích hliníkových 

profilů
• bezrámové provedení – sklo 6mm (float, kalené) – uložení po-

mocí silikonové hotmelu

Možnosti otevírání
2

3

4

4 (2+2)

6 (3+3)

8 (4+4)
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Sekční garážová vrata 
Nabízí jedno z nejlepších řešení k uzavření garážového vstupu. U tohoto typu vrat se dokonale podařily skloubit 
ty nejlepší užitkové vlastnosti garážových vrat. Sekční vrata mají minimální hlučnost a v garáži zabírají pouze mís-
to pod stropem, proto lze využít celý prostor garáže.

• Sekční vrata patří mezi nejoblíbenější produkt ve své kategorii. 

• Pro své užitkové vlastnosti, velký výběr variant panelů a doplňků, jsou vhodným řešením pro individuální 
požadavky zákazníka. 

• Na výrobu vrat používáme špičkové komponenty od renomovaných dodavatelů splňujících kritéria evrop-
ských norem s označením CE, které zaručuje vysokou kvalitu finálního výrobku.

Sekční garážová vrata

Tepelné úspory
• Po technické stránce sekční vrata výborně tepelně izolují prostor garáže a tím přináší úsporu nákladů na 

vytápění.
• V zimních měsících pomáhají udržet v interiéru garáže příjemné teploty.

Bezpečnost a odolnost
• Používáme  kvalitní panely od italské firmy Marcegaglia a kování od holandské firmy Doco. 
• Cílem našich výrobků je bezpečnost uživatelů garážových vrat a zároveň vrata odolné vůči neoprávněným 

pokusům o vstup do garáže.

Výhody:
• zateplený panel
• minimálnÍ nároky na údržbu
• široká škála BAREVNÉHO prevedenÍ
• atraktívní vzhled

Typy panelů sekčních garážových vrat:

Detail kování Okénka LUXURY Průchodové dveře Detail kování

Profil CLASSIC

Profil FINAL

Profil LUXURY

Profil ACTUAL

Profil RUSTICAL

Vzorník barev

bílá

RAL 9007

antracit

dub tmavýborovice horskátřešeň amareto

břízaoregondouglas

RAL 9006

RAL 8014

zlatý dub

dub přírodní
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Látkové rolety
Tato kategorie stínění je čistě ženská doména. Nikdo jiný nemá totiž lepší cítění pro barvy v domácnosti, než paní 
domu. Dávno jsou pryč doby ošuntělých hnědo zelených látek na pružinové ovládání. Můžeme si  vybrat látku 
dekorativní s různými motivy, středně zatemňovací pro temné pokoje nebo zcela zatemňující pro pokojný spánek 
tzv. black out. Je libo reflexní vrstvu, hliníkovou úpravu pro odrážení tepla. Tyto a spousta dalších látek jsou dnes 
v nabídce. 

Základní dělení látkových rolet, údržba
Možnosti a design si vybíráme podle toho, kam chceme roletu umístit:

• Kotvení do zasklívací lišty křídla okna, tj. část, kterou otevřeme dokořán či na ventilaci a roletka je stále na 
okně

Látkové rolety

• Roleta osazená před špaletu na trám okna ( nahrazuje závěsy a záclony ).
• S možností kotvení do stropu či na stěnu, v tomto případě může být roleta schova-

ná do designového boxu.
• Látky jsou antistatické, tudíž na nich neulpívá prach a kdyby se vám zdály zapráše-

né, nasadíme na vysavač kartáčový nadstavec a vysajeme je. Látky vyžadují mini-
mální údržbu.

ROLLITE  VERRA VERA SEMI SUNLITE LUNA

NEMOZpůsob ovládání látkových rolet
• řetízkem
• motorem
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Plisé látkové stínění ( skládaná látka „harmonika“ )
Plisse je skládaná látka usazená mezi hliníkovými profily, která oblékne Vaše okna, zútulní interiér a samozřejmě 
poskytne zastínění šité na míru vaší místnosti. 

• Tento systém zastínění má nejširší možnosti co se ovládání týče. Látku můžete stáhnout úplně dolů a tím 
mít celé sklo odhalené.   Vybrat si můžete plisované látky s různým stupněm propustnosti světla, látky 
zatemňující, s hliníkovou vrstvou, která eliminuje sílu tepelného záření nebo látky s perletí s vysokým stup-
něm odrazu světla, reflexí do počítačových místností.

• Jistě vás okouzlí také speciální provedení žaluzií Plisse se dvěmi látkami, kterými si změníte interiér dle své-
ho momentálního rozpoložení. V tradičním pojetí plní plisé stínicí funkci, v dnešní době jsou navíc moder-
ním doplňkem oken a šperkem vašeho interiéru. 

Plissé látkové stínění

Způsob ovládání Plisse žaluzií
• šňůrovou brzdou s možností dodatečného vedení
• plastovým madlem (možnost tyče s kloubem/bez kloubu)
• ovládání profilem (možnost tyče)

Plisse 
tvary SD 

a SR

Plisse 
zimní  

zahrady  
PL

Plisse 
s bočním 
vedením 

VS

Plisse 
volně 

visící F

Plisse 
střešní 

DEC
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Venkovní rolety 
Venkovní roleta je hliníkový „pancíř“, který tvoří k sobě spojené hliníkové lamely (lamela je vyplněna PUR pěnou).  
Nelze je však standardně naklápět jako venkovní žaluzie.

• Pancíř se navine do schránky nazývané BOX – tvary rovné, zkosené a kulaté.

• Možnosti provedení dělíme na tři základní: s přiznaným boxem, pod omítkový = zamítací box a do roleto-
vých překladů. 

• Pro vedení se použijí vodící lišty, převážně ukotvené do rámu okna nebo jsou zapuštěné do špalet.

• Rolety můžeme kombinovat i s integrovanou sítí proti hmyzu – umístěnou přímo v boxu. Ovládání je jak 
ruční , tak motorické. 

Venkovní rolety
Venkovní rolety 
mají tyto přednosti:
• Venkovní roleta je starším zastíněním na trhu, než jsou venkovní žaluzie.
• Barevné provedení je doplněno o barvy v imitaci dřeva.
• Hlavními důvody proč zvolit venkovní rolety, je úplné za-

temnění a to není vše, velkou  předností 
rolety je úspora a to úniku tepla domo-
va.

• Chrání okna před slunečním svitem a 
tím prodlužuje životnost a působí také 
jako ochrana  proti vloupání.

• Nevadí jí vítr ani déšť a krupobití, u frek-
ventované ulice uvítáte její vliv na snížení 
hluku.                                                          

Stakusit Vivera Sectra Vivera
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Venkovní žaluzie
Venkovní žaluzie je optimální řešení v dnešní době, jak zastínit Vaše rodinné domy i administrativní budovy.

• Modernizace a vývoj v této oblasti, má dobrý vliv na množství barev a tvarů lamel, k dispozici je ruční nebo 
motorické ovládání. Vaše možnost regulovat si slunce správným naklopením lamel a tím si vytvořit příjemné 
klima. Můžete při tom I vyvětrat, když jsou žaluzie stažené. Poskytuje vysoký termoregulační efekt.

Venkovní žaluzie mají více přednosti
• Venkovní žaluzie dotváří vzhled domu, jsou estetickým doplňkem Vašeho bydlení, a zároveň mají funkci 

tepelné ochrany vašeho domu či bytu. Stažením a naklopením žaluzií můžete nejen regulovat množství 

Venkovní žaluzie

denního světla v místnostech, ale především teplotu uvnitř 
vašeho domova. Pomáhají Vám šetřit náklady za topení či 
klimatizaci.

• Chrání vaše soukromí a působí jako překážka, což zvyšuje 
bezpečnost domu.

Cetta 50 Cetta 65 Cetta 80 Zetta 70

Setta 65

Zetta 90

Setta 90
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Screenové rolety
Screenové venkovní rolety jsou nadčasovým prvkem, který má moderní vzhled. Materiálové složení tkaniny ze 
skelného vlákna, PVC, polyesteru jsou ideální pro použití v exterieru. Jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům 
a slunečnímu záření je velice účinná. 

Venkovní rolety mají tyto přednosti

• Hlavní předností screenových rolet je jejich částečná světelná propustnost a variabilita. 

• Zvolením správné látky / perforace ovlivníme kolik stínu doma chceme a přitom neztratíme výhledu do 
exteriéru, zároveň však ztěžuje pohled zvenčí do interiérů a zachovává tak soukromí. 

Screenové rolety
Screen ZIP Screen ZIP ECO Screen GW Screen LITE Screen SKY

• Screenové rolety vytvářejí v interiéru optimální tepelné podmínky a jsou vynikajícím doplňkem konceptu 
pasivních staveb.

mikro ventilace

základní tkanina je vyrobena z vysoce 
odolného polyesterového vlákna

dvousměrné předpínání udržuje
vlákno zcela rovné



38 39

Terasové Markýzy 
Venkovní markýzy na balkon nebo terasu i pro velké plochy, vám umožní příjemně prožít den ve stínu.

• Markýzy vás spolehlivě ochrání nejen před slunečními paprsky, ale díky speciální povrchové úpravě si poradí 
i s mírným letním deštěm. Posezení pod markýzou si užijete u vašeho domu, kde vytvoří chráněný prostor a 
příjemné místo pro setkání s rodinnou i přáteli.

• Markýzové akrylové látky jsou naimpregnovány ochranným přípravkem, který látku chrání jak proti vodě, 
tak proti znečištění.

• Kvalitní materiál a zpracování látky, zaručují dlouhou životnost a její 10-ti letou barevnou stálost.

• Vyberte si z množství dekoru takovou látku na markýzu, která se bude na vaši terasu nebo balkon hodit 

Terasové markýzy 

nejlépe. Markýzy v sobě spojují praktičnost a eleganci. Účinně vás chrání před paprsky a zároveň dotvářejí 
vzhled vašeho domu.

• Markýzy jsou dostupné v mnoha ba-
revných variantách.

Typy terasových markýz:

- Markýza bez nosného profilu

- Markýza s nosným profilem

- Kazetová markýza

JASMINA STELA IZABELA

kazetová 
markýza

Příklady barevného provedení:

více barevných variant na www.oknanaklic.cz
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Samostatně stojící protidešťová pergola
Pergola PLACEO tvoří jedinečný prvek plnící funkci stínění, zastřešenía regulovatelné ventilace. Je navržena v 
minimalistickém designu s rovinnou střechou a ostrými pravoúhlými rysy nosné konstrukce.  V zavřené poloze 
díky unikátnímu tvaru střešních profilů dokonale odvádí dešťovou vodu a zajišťuje tak udržení suchého prostředí 
v prostoru pod pergolou. K zajištění dokonalé odolnosti je pergola vyrobena z pevné hliníkové slitiny s kompo-
nenty z nerezavějící oceli.

Přednosti:
•  Uzavřený tvar profilů lamel pro vysokou tuhost a odolnost vůči zatížení větrem a sněhem.
•  Integrovaný okap v obvodovém profilu odvádějící dešťovou vodu nosným sloupem pryč.
•  Připravený systém pro implementaci dalších prvků - posuvné hliníkové systémy, stínicí látkové nebo průhledné 

Placeo

PVC rolety atd.
•  Elektromechanické polohování střešních profilů pomocí dálkového ovládání.
•  Natočení lamel v úhlu až 140°.
•  Možnost umístění těsnění mezi jednotlivé lamely, čímž se sníží průvzdušnost střechy pergoly.

Rozměry:
Max. 6100 x 4000 mm (W x B)
Výška 3000 mm (H)

Ovládání:
elektromechanické

Zatížení:
900 N/m2

Barevné provedení:
práškově lakovaná dle RAL,  
eloxovaný hliník

Příslušenství
dešťový senzor, infratopení, osvět-
lení, boční roletové krytí

Ochrana 
před nežádoucímivlivy 

počasí - déšť,slunce, sníh 
apod.

Stínění
reguluje teplotu 

a intenzitu slunečního
záření na terase

Ventilace
a přirozená výměna  

vzduchu pro dosažení 
komfortního prostředí
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Vždy máte přehled
• Ať jste kdekoli, snadno zjistíte, co se děje ve vašem domě. Pokud systém zjistí ohrožení, například v případě požáru či 

vloupání, neprodleně vás informuje, abyste mohli reagovat.

Snadná rozšiřitelnost
• Díky bezdrátové technologii io-homecontrol® mohou být jednotlivá zařízení dodávána a do systému připojena po-

stupně. Nevyžadují žádné zbytečné zásahy do zdiva a s nimi související opravy.

TaHoma - Pohodlný a bezpečný domov pod kontrolou
Zjednodušte si život. Žaluzie, rolety, markýzy, světlo, topení, brána či vrata od garáže. Propojte je do jednoho 
celku, a ovládejte svou digitální domácnost odkudkoli. 

Snadná instalace na klíč
• Bez nutnosti přizpůsobovat projekt domu, bez zbytečných stavebních prací. Systém TaHoma® vám na klíč 

nainstalují naši odborníci.

Ovládání odkudkoli
• Ovladač, smartphone, tablet nebo počítač vám stačí k tomu, abyste svůj dům mohli ovládat odkudkoli na 

světě.

Systém TaHoma

SCÉNÁŘE
Vytvořte si vlastní scénáře chování 
svého domu, a přizpůsobte tak jeho 
chování svému životnímu stylu. 
Vyvoláte je jedním tlačítkem.

Příklad: Odjíždíte do práce. 
Stisknete tlačítko. Světla zhasí-
nají, rolety se zatahují. Garážová 
vrata a vjezdová brána se otví-
rají, aby se ihned po vašem od-
jezdu uzavřely a dál chránily váš 
domov.

KALENDÁŘ
Naplánujte si automatické spouštění 
jednotlivých scénářů na konkrétní měsíc, 
den i hodinu. TaHoma® vám usnadní život.
Příklad: V pracovních dnech chcete spouštět jiné scé-
náře a v jiné hodiny než o víkendech, kdy si chcete přispat. Na-
stavte si scénáře dle svého přání, kdykoli je můžete aktivovat, 
zrušit nebo přenastavit.

SMART SCÉNÁŘE
Nastavte si pokročilé scénáře kombinující různé podmínky.
Příklad: Systém TaHoma® díky slunečnímu a teplotnímu čidlu 
zjistí horký den, ostré slunce. a zvyšující se teplotu v místnosti 
Zatáhne tedy rolety a žaluzie vašeho domu, aby uvnitř udržel 
optimální teplotu a chránil tak vás i interiér domu před škodli-
vými paprsky.

Pohodlí 
chytrého 

domu

Bezpečí  
a ochrana 

před  
vloupáním

Úspora 
energie
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Reference
Agrocar, Frenštát pod Radhoštěm
Dodávka a montáž hliníkové prosklené 
stěny a dveří

SVČ Legato, Brno
Výměna oken a vstupních dveří, dodávka žaluzií, 
parapetů, krytí radiátorů.

DDM, Ostrava Poruba
Výměna oken, výměna sestav v tělocvičně, dodávka 
a montáž žaluzií, parapetů, krytí radiátorů.

ZŠ + MŠ, Zděchov
Výměna oken a vstupních dveří, dovka a montáž 
žaluzií, parapetů a krytů radiátorů
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Reference Poznámky
GYNEKO, Vsetín
Výměna oken VEKA ALPHALINE90, dodávka hori-
zontálních a vertikálních žaluzií, plisé.

Inter Hotel Moskva, Zlín
Rekonstrukce - výměna hliníkových oken
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