Katalog výrobků

Zkušenost
a kvalita
EVROPSKÁ ZKUŠENOST
Výrobky dodáváme do celé Evropy a vyhovují vysokým nárokům kladených na kvalitu
a životnost. Každý z našich odběratelů je jiný, ale všichni mají jeden společný rys
– stejně jako my, kladou důraz na nejvyšší kvalitu.

ODBORNÁ ZKUŠENOST
Zakázky jsou zpracovány školenými odborníky s mnohaletou praxí. Jejich odborná
příprava a zkušenosti dávají záruku, že výrobek, který obdržíte, bude vyroben v tom
nevyšším standardu.

moderní výroba – inovační výrobky
Okna jsou vyráběna nejmodernějšími stroji, umožňujícími precizní výrobu.

Zkušenosti v oboru
více než 15 let

ÚSPORA ENERGIE
Úspora energie dnes znamená nejen úsporu, ale rovněž zabezpečení Vašeho domu
a péči o životní prostředí.

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI
Každé okno je pro nás výjimečné. Vaše potřeby jsou pro nás samozřejmým standardem.
Atypický tvar, široká paleta barev nebo nestandardní výplň nejsou pro nás překážkou.

ZÁRUKA A SERVIS
Jsme si jistí kvalitou našich oken. Můžete být klidní – 10 let záruky na naše
výrobky a profesionální servis jsou v naši ﬁrmě standardem.
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proﬁl
Počet komor proﬁlu
Šířka proﬁlu
Uf proﬁlu
EcoPowerCore

Jádro proﬁlu z recyklátu PVC

Kování (Siegenia)
Obratný hříbek
Mikroventilace
Blokáda kliky
Možnost dodatečné výbavy
RC1, RC2

Zasklení
Šířka zasklení
Speciální pakety
ornamentní, zvukotěsné, proti vloupání

Počet těsnění
Standardní barvy
Dodatečné barvy
(1)
(2)
(3)

Čtyřsklo s rámečkem SSP Advance
Trojsklo s rámečkem SSP Advance

(4)

Čtvrté těsnění je těsněním podskelním

Dvojsklo s rámečkem SSP Advance

Těsnění vyrobené z odolného materiálu TPE. Větší množství těsnění - okna mnohem odolnější proti atmosférickým vlivům.

KOVÁNÍ
TITAN AF

Nejvíce inovační na trhu
Funkčnost
Nové kování vyniká především snadným fungováním. Vše díky inovačnímu spojení
ocele s kompozitem odolným proti tření a kovacím hříbkům, které svou otočnou
části lehce vnikají do kamenů.

Bezpečí
Malý element ve tvaru hříbku (1) ve spojení s kamenem zabezpečujícím
okno proti vloupání (2) plní bezpečnostní funkci. Znemožňuje vypáčení
křídla z rámu. Díky tomuto kování se nezvaný host nedostane oknem do
Vašeho domu.
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Pohodlí
Přechod mezi jednotlivými fázemi: zavřením, otevřením a sklopením okna je snadný. Okno se nám nejeví jako těžce ovladatelná věc.
I když zavíráme hodně velké okno ze sklopné polohy nemusíme si pomáhat druhou rukou a přitlačovat rohy křídla. Mechanismus
kování to uděla za Vás a přesně přitlačí křídlo k rámu.
Použití inovačních řešení: otočných hříbků a kompozitních elementů zajistí, že kování je tiché. Chybí jakýkoliv zvuk a odpor.

Trvalost
Technologie použité u kování zaručují nezávadné použivání. Jednou koupené okno
přináší po dlouhá léta radost z použivání a výhody vyplývající ze všech jeho funkci.
Použití moderního ošetření Titan Silber, pokrývajícího celé nové kování zajistí,
že nebude rezavět.

Otočný hříbek
Spojuje principy působení otočné rolky a hříbku proti vloupání. Vyniká velkou odolností.
Zodpovídá za přítlak křídla k rámu a znemožňuje vypáčení křídla z rámu.

OKNO
EFORTE

Až 80% úspora na topení
Pro ty, pro které je úspora energie nejdůležitější, vyrobili jsme okno Eforte.
6-ti komorové proﬁly a trojsklo dávají záruku nejlepších parametrů průniku
tepla. Představuje dokonalou ochranu Vašeho domu proti ztrátě tepla.

AluClip
Okno Eforte s AluClipem dodatečně chrání okenní proﬁl proti atmosférickým
vlivům a znečištění. Neomezená paleta barev a výjimečný design dávají Vašemu
oknu moderní charakter.

V současné době, kdy
neustále rostou náklady
na topení a ekologické
uvědomění je čím dál
větší, domy musí být
nejen teplé, ale rovněž,
pokud je to možné
i energeticky soběstačné.

EFORTE
AluClip

NOVINKA

EFORTE

EFORTE
PLUS

Stejně jako naše ostatní okna, se okno Eforte vyrábí ve dvou variantách
křídel – standardní rovná a klasická (zaoblená).

OKNO
PRESTIGE

Neomezené možnosti
Okno dodává charakter místu, ve kterém bydlíte. Je důležité, abyste ho mohli
přizpůsobit Vašim očekáváním a nikoliv přizpůsobovat Vaše očekávání k našim
možnostem. A ty jsou téměř neomezené.
Okna Prestige poskytují výběr ze dvou druhů křídel a mnoho variant vyhotovení.
Pestrá paleta barev, ornamentní skla a skryté panty, to je pouze začátek.
Pokud hledáte okno ve třídě prémium, které šetří energii a vyniká skvělým
koeﬁcientem průniku tepla, je odolnější proti atmosférickým vlivům než standardní
okno a zajistí Vám a Vaší rodině požadovanou bezpečnost - vyberte si GRESS
Prestige.

OKNO
ARCADE

Představuje standardní řešení
Standard pro nás znamená víc než pro jiné
Okno je funkční s klasickým vzhledem. Je vyrobeno s náležitou
péčí a s použitím ověřené technologie. Arcade dává záruku
vysokého standardu zvukotěsnosti a tepelné izolace za
přístupnou cenu.

ŠEDÁ
REVOLUCE
NOVINKA

Šedý základ PVC proﬁlů
Elegantní barva, čím dál častěji používaná architekty v projektech moderních,
elegantních prostorů a budov pro zdůraznění charakteru celku.

Firma GRESS sleduje trendy a kromě mnoha barev šedých fólii zavedla do
nabídky šedý základ PVC proﬁlů. Díky tomu všechny prvky
konstrukce okna představuji dokonalý celek.

BALKÓNOVÉ
DVEŘE

Světlo, teplo, bezpečí
Balkónové dveře GRESS, stejně jako okna, vyrábíme ve třech variantách:
Eforte, Prestige, Arcade. Sami rozhodujete, které si vyberete – zvolte
energetickou třídu a cenu.

Dveře sklopně - posuvné
Pro menší prostory, kde není prostor pro otevření křídla,
si můžete vybrat sklopně - posuvné dveře. Představují
jednoduché řešení pro standardní balkónové otvory.

PANORAMA
HST

Panoramatické terasové dveře
Bez kompromisů
Výhled z okna může být nejzajímavější dekorací. Stačí posuvné
dveře v jedné z dostupných variant. Díky tomu stěna může
zmizet a zahrada se stane součástí Vašeho interiéru.

Panorama HST
znamená skleněnou zeď
s šířkou až 6,5 m
a výškou až 2,6 m.
Jeji hmotnost je sice
skoro půl tuny,
ale velice snadno
ji posunete.

• Zasklení tloušťkou od 24 do 52 mm s možností použití mnoha paketů s dobrými parametry tepelné
izolace a zvukotěsnosti.
• Speciální zasklívací lišta – dodatečná ochrana proti vloupání.
• Pevná výztuž pro stabilní konstrukci dveří a křídel.
• Pestrý výběr - paleta 40 barev fólie, rovněž s imitaci hliníkového povrchu.

Volba mezi dvěma prahy. Nízký znamená komfortní řešení –
představuje krásné spojeni interiéru a terasy. Vysoký zaručuje
nejlepší termoizolaci a vodotěsnost.

Proﬁl
INOUTIC HST: 6 komor (rám), 5 komor (křídlo),
šířka zástavby 175mm.
Kování
SIEGENIA HS: mikroventilace ve standardu,
vysoká bezpečnostní úroveň již v základní
verzi a snadné zvýšení bezpečnostní třídy
(RC2); možnost integrace s elektronickými
kontrolními systémy a automatickým
otvíráním.
Barvy
Černá, antracit, ořech, mahagon, tmavý dub,
zlatý dub, winchester a pestrá paleta
nestandardních barev.
Otvírání
Jedno křídlo pevné, jedno posuvné nebo
dvě krajní křídla pevná a dvě prostřední
posuvná.

INOUTIC
BAREVNÝ SVĚT
ARCHITEKTURY

Přednosti barev Inoutic
+
+
+
+
+

Široká paleta barev
Velmi kvalitní povrchová úprava
Vysoká odolnost proti UV záření a vlivům počasí
Snadná údržba
Široké možnosti kombinací Traditional Colors Trend Colors

Architektonické
barvy

Architektonické barvy jsou zvláště vhodné pro architektonicky náročná provedení
staveb. Hliníkový a metalický vzhled špičkových barev Titanium Plus propůjčuje
zvláštní eleganci a podtrhne moderní charakter architektury.

Přednosti barev Titanium Plus
+ Vysoce kvalitní, vícevrstvá konstrukce fólie (fólie FAST) je extrémně odolná proti
vlivům počasí. Navíc fólie vykazuje výjimečnou odolnost proti teplotě a UV záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Fólie se nešpiní a je velmi nenáročná na údržbu. Díky tomu lze jednoduše a bez
problémů odstranit např. graﬁtti.
+ Pigmenty s metalickým efektem vytvářejí hliníkový vzhled. Výjimečně jemná struktura
zároveň zaručuje přirozený vzhled.
+ Šedý základ proﬁlu je vhodně přizpůsoben pro barevnou škálu architektonických
barev.

Trendové
barvy

Díky decentním a módním šedým odstínům se trendové barvy snoubí s ušlechtilou
perlovou strukturou a poskytují raﬁnované akcenty při vytváření architektury stavby.
Tato jemnost propůjčuje domu nezaměnitelný charakter.

Přednosti těchto fólií
+ Jemně strukturované fólie jsou extrémně odolné proti vlivům počasí, vysokých teplot
a UV záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Povrch lze snadno očistit.
+ Jemná perlová struktura dodává trendovým barvám úžasný lesk.
+ Barevná paleta odpovídá stylu moderní doby.

Klasické
barvy

Základním prvkem řady klasických barev je elegantní kresba struktury dřeva. Různé
barevné varianty lze univerzálně použít pro architekturu privátních nebo
komerčních prostor.

Přednosti těchto fólií
+ Dekorativní fólie (fólie MBAS) jsou vysoce odolné proti vlivům počasí, teplotě a UV
záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Fólie se nešpiní a je velmi nenáročná na údržbu.
+ Můžete si vybrat fólie s kresbou dřeva nebo jednobarevnou fólii.

Tradiční
barvy

Stylovými prvky tradičních barev jsou přirozené vlastnosti a kresba místních i cizích
typů dřeva. Jsou k dispozici v přirozených barevných odstínech dřeva a perfektně
se hodí pro tradiční i moderní stavební styly.

Přednosti těchto fólií
+ Vysoce odolné a stálobarevné fólie (fólie MBAS) odolávají vlivům počasí, teplotě a UV
záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Povrch lze snadno očistit.
+ Rozmanitost povrchových struktur zahrnuje provedení s výraznou i jemnou dřevěnou
kresbou.
+ Nanesením na hnědý základ proﬁlu lze docílit přirozeného vzhledu dřevěného dekoru
na otevřeném okně.

Nadčasové
barvy

Nadčasové provedení v krásných barevných odstínech, které nepomíjejí. Jemná
povrchová struktura dřeva v kombinaci s trvanlivým barevným odstínem propůjčí
vaší fasádě nádech něčeho zvláštního.

Přednosti těchto fólií
+ Dekorativní fólie (fólie MBAS) jsou vysoce odolné proti vlivům počasí, teplotě a UV
záření.
+ Vysoká stabilita barvy zaručuje dlouhou životnost.
+ Povrch lze snadno očistit.
+ Široká paleta barev poskytuje volnost pro individuální provedení vaší fasády.
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