ŠPALETOVÁ OKNA

VEKRA ANTIK

Tradice
v moderním
provedení

Historické domy dýchají tradicí, individualitou a smyslem pro detail.
Špaletová okna VEKRA ANTIK umožňují nahradit dosluhující okna novými, která zachovají
jedinečnost domu a zároveň mají špičkové parametry splňující nároky moderního bydlení.
Unikátní hloubková impregnace jednotlivých dílů a precizní povrchová úprava poskytují
oknům VEKRA ANTIK dlouhou životnost a odolnost. Široká nabídka lazur a doplňků umožňuje
přizpůsobení vzhledu původních oken.
Špaletová okna VEKRA ANTIK jsou předurčena k použití v historických domech památkových zón.
Hodí se také do moderních srubových staveb a do domů, které je třeba přizpůsobit rázovitosti krajiny.

VEKRA ANTIK

Elegantní řešení pro výjimečné situace

 moderní konstrukce splňuje náročné požadavky na tepelně izolační
vlastnosti oken
 výborný hlukový útlum oken
 seřiditelné kování, možnost sklopných oken se spřažením
křídel
 celková stavební hloubka podle požadavků zákazníka
 standardně použité dřeviny smrk, borovice v napojovaném
i nenapojovaném provedení
 exteriérové okno osazeno izolačním dvojsklem
s plastovým distančním rámečkem
 variantně možnost ozdobně frézovaného
vnějšího profilu
 široká nabídka barevných lazur včetně
transparentních pro zdůraznění kresby dřeva
 kvalitní povrchová úprava zaručuje dlouhou
životnost oken
 dolní část okna chráněna křídlovou okapnicí
 široká nabídka stylových historizujících doplňků

Detail
zasklení

Těsnění exterierové okno

Detail
okapnice

www.vekra.cz

Stylové doplňky
OKENNÍ KLIČKY –
ZÁKLADNÍ

DISTANČNÍKY
(OKENNÍ DORAZ)

 výběr z pěti
barevných
provedení

 brání nárazu kličky
vnějšího křídla do
vnitřního skla
 výběr z pěti barevných
provedení

OZDOBNÉ KRYTKY
NA PANTY

ZDOBNÉ
PRVKY

 pět základních
ozdobných typů

 výběr ze
standardní nabídky

 široká nabídka barev
pro sladění s kováním
či barvou oken

 na přání
individuální výroba
dle původního
provedení

Modely
STANDARD

ZDOBNÝ

 klasický oblý tvar

 ozdobně frézovaný
vnější profil

 univerzálně použitelný

 rustikální vzhled

VEKRA ANTIK
Technické informace
VEKRA ANTIK

Design

plošně odsazené

Dřeviny

smrk, borovice
stavební hl. rám

52

stavební hl. křídlo

52

Rozměry (mm) celková stavební hl.

dle přání zákazníka

pohledová šířka

116

výška zasklívací lišty

18

Systém těsnění

2x silikonové

Distanční rámeček

plastový TGI-W, šedý

Standardní zasklení

4-12-4 ext. / 4 int.

Prostup tepla oknem Uw se standardním
zasklením Ug = 1,3 (4-12-4 a 4 mm)

0,96 W/m2K
Fix

Pevné křídlo
Otvíravé
Sklopné

Typy otvírek

Dvoukřídlé
Vícekřídlé se sloupkem
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s oboustrannou klikou
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s jednostrannou klikou

Šikmá a oblouková okna - nelze

www.vekra.cz
BAREVNÉ MOŽNOSTI
Ukázka
barevných
odstínů je pouze
orientační

Bílá

Přírodní

Tabák

Dub
světlý

Borovice

Modřín

Třešeň

Teak

Kaštan
světlý

Ořech
tmavý

Kaštan
tmavý

Palisandr

