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Dřevěná eurookna a dveře
Provedení eurooken DOMINO 68
Profil EURO 68 z 3-vrstvého lepeného eurohranolu, lamely z nejkvalitnějšího
řeziva bez vad a suků napojované i nenapojované.

www.eOkno.cz

Celoobvodové kování 4-polohové, ovládané jednou klikou umožňuje otevření,
zavření, sklopení nebo posuv křídla. Kování vybaveno mikroventilací,
zvýšenou bezpečností (bezpečnostní hříbek a protiplech), přizvednutím
křídla s pojistkou chybné manipulace, ovládání druhého křídla u dvoukřídlých
oken pákou a převodem.
Izolační dvojsklo v kompletním sortimentu s koeficientem prostupu tepla
U = 2,8 až 0,6 W/m2.K, výběr rámečku v provedení nerez, dále skla bezpečnostní,
ornamentní, zrcadlová, protihluková, protipožární, neprůstřelná apod.
Povrchová úprava vícevrstvá, která se skládá z namáčení v základní impregnační
a tónovací lazuře - chrání proti dřevokazným houbám a plísním. Nástřik vrchní
lazury s UV filtremwww.eokno.cz
- ochrana proti povětrnostním vlivům.
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Okapnice hliníkové eloxované, nebo dřevěné.
Těsnění celoobvodové-komorové, na přání protihlukové.

Materiál eurohranolu:

Smrk
Borovice
Dále: modřín, eukalyptus a na přání i další dřeviny

Proč naše okna a dveře?
Originální konstrukční řešení, se zárukou dlouhé životnosti.
Nejširší výběr optimální konstrukce a dřevin dle Vašich požadavků.
Použití pouze kvalitních komponentů od renomovaných výrobců.
Okna schválena Zkušebnou STV Zlín –Louky.
Pevnostní zkoušky provedeny na Vysokém učení technickém v Brně,
Ústav kovových a dřevěných konstrukcí.
Široká nabídka příslušenství, jako vnější i vnitřní parapety, žaluzie, sítě proti
hmyzu apod.
Individuální přístup k Vašim specifickým požadavkům.
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Nejširší výběr konstrukce eurooken

www.eokno.cz

DOMINO 68 – TECHNICKY A KVALITATIVNĚ VYSPĚLÉ EUROOKNO
S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU OPTIMÁLNÍ KONSTRUKCE PRO VÁŠ DŮM

DOMINO 68 U

swww.eOkno.cz
univerzální Al okapnicí

Jedinečné, originální konstrukční řešení

- dokonalá ochrana rámu i křídla univerzální hliníkovou
eloxovanou okapnicí před povětrnostními vlivy
- zvýšení životnosti povrchové úpravy
- ochrana nášlapu u balkónových dveří
- absence tepelných mostů
- snadná pozdější renovace povrchu

www.eokno.cz
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Originální konstrukce opláštění spodní části rámu
i křídla hliníkovými prvky, které zajišťují dokonalou
ochranu na nejvíce povětrnostně namáhaných
místech.
Absence tepelného mostu mezi těsněním a nalehnutím
na rám zabraňuje přimrzání těsnění ve spodní části
okna.
Konstrukce umožňuje snadnou možnost montáže sítí
proti hmyzu a vyšší mechanickou odolnost spodku
rámu balkónových dveří.

DOMINO 68 T

s rámovou termookapnicí
- kvalitní ochrana rámu i křídla před povětrnostními vlivy
- spodní nalehnutí těsnění na dřevěnou část rámu
- rámová hliníková eloxovaná velkoobjemová okapnice
s přerušením tepelného mostu
- křídlová eloxovaná okapnice

Konstrukční řešení s nejnovějším typem termookapnice
na rámu, zajišťuje nalehnutí celoobvodového těsnění
také ve spodní části okna na dřevěnou část rámu
a přerušení tepelného mostu.
Tento typ termookapnice vylučuje průnik dešťové
vody.
Křídlová okapnice chrání nejvíce namáhanou část
okenního křídla před povětrnostními vlivy.

WINDOW

D

DOMINO 68

s dřevěnou okapnicí
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- přírodní vzhled
- bez rušivých hliníkových prvků
- rekonstrukce starší zástavby
- absence tepelných mostů

Tento typ okna je vyhledáván zákazníky, kteří preferují
přírodní vzhled.
Umožňuje použití ve starší zástavbě, s požadavkem
zachováníwww.eOkno.cz
původního rázu stavby bez rušivých
hliníkových prvků např. rámové termookapnice.

www.eokno.cz
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DOMINO 68 K

s dřevěnou a křídlovou
hliníkovou okapnicí
- kombinace dřevěné a hliníkové
eloxované křídlové okapnice

DOMINO 68 Al

kompletní venkovní opláštění
- ideální kombinace dřevo - hliník
- nejkvalitnější ochrana venkovní části oken
před povětrnostními vlivy
- minimální údržba - vysoká životnost

Přesvědčivá kombinace, která
vydrží po celý život a šetří náklady
Optimální volba materiálů dřevo - hliník je určena
pro nejnáročnější zákazníky, kteří požadují minimální
údržbu a přírodní vlastnosti dřeva v interiéru.
Tato konstrukce spojuje vysokou tepelnou izolaci dřeva
a odolnost hliníku proti povětrnostním vlivům.
Možnost širokého výběru barev dle RAL, moderních
trend barev a dřevodekorů.
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DOMINO 68 Extra
- provedení ve všech typech eurooken DOMINO 68
- výborné tepelně - izolační vlastnosti
- součinitel prostupu tepla celého okna UW = 1,1 W / (m2 . K)
- exkluzivní vybavení

MINO
www.eokno.cz

Extra provedení - exkluzivní vlastnosti

mikroventilace

výklopné křídlo

štěrbina mezi okenním
rámem a křídlem

křídlo s regulovanou polohou

otevřené křídlo

zavřené křídlo

www.eOkno.cz

pojistka chybné
manipulace

vícepolohové větrání

umožňuje ventilaci s fixací křídla
v dalších třech polohách a zároveň
zabraňuje zabouchnutí křídla vlivem
průvanu

- při otevřeném křídle
znemožňuje otočení
klikou
- zabraňuje snižování
křídla vzhledem k rámu

www.eokno.cz
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izolační trojsklo 4-8-4-8-4
součinitel prostupu tepla
Ug = 0,6 W / (m2 . K)

klika HOPPE SECUSTIK

s integrací blokovacího mechanismu
zabraňuje násilnému posunutí - otevření
celoobvodového kování zvenku

zvýšená bezpečnost

- bezpečnostní hříbek
- výklopný bezpečnostní protiplech
- pojistný čep na spodním ložisku

Vchodové dveře DOMINO 68

Kompatibilita se systémem eurooken DOMINO 68.
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Materiál 3-vrstvý lepený eurohranol, nebo v provedení sendvič - Eurodeck,
který se používá u delších dílců, kde se předpokládá větší pravděpodobnost
prohnutí.
Kování bezpečnostní tří, nebo pěti bodové.

Masivní bezpečnostní ocelové dveřní závěsy.
Šíře křídla 129 mm, šíře zárubně 80 mm.
Výplně PUR deska, sklo bezpečnostní, ornamentní, zrcadlové apod.
Těsnění celoobvodové-komorové, dvojí.
Možnost venkovního opláštění Al profilem.
www.eOkno.cz
Váš výrobce, obchodní zástupce:

V případě zájmu Vám rádi podáme další informace, předvedeme prakticky
naše výrobky a dle konkrétních požadavků zpracujeme kompletní konstrukční
a cenovou nabídku včetně montáže a široké nabídky doplňků.

�
www.eokno.cz
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Dodavatel technologií
a komponentů pro truhláře,
výrobce systému DOMINO

Informace na webu: www.eokno.cz

