
Sestavte si okno
podle svých představ!

Dopřejte si originální vzhled
zvenku i zevnitř.

Novinka: dřevěná designová okna

Okny větráme, poskytují nám dostatek světla a solárních zisků,
současně musí dobře tepelně i zvukově izolovat, ale nejen to,
mohou i krásně vypadat! Nová designová okna INSPIRO navíc
nabízí unikátní vzhled zvenku i zevnitř.

Jiný vzhled zvenku a zevnitř
Okna INSPIRO umožňují provedení z jiné dřeviny a v jiném ods�nu povrchové úpravy zvenku a z jiné zevnitř.
Proto můžeme mít zvenku třeba dominantní dub ve výrazném ods�nu a zevnitř světlé smrkové okno.

Můžeme si vybrat okno s krycí barvou zvenku a zajímavou dřevinou zevnitř, která souzní s interiérem domu.
Volit můžeme z bezpočtu dalších kombinací dřevin a barevných ods�nů okna INSPIRO.

NOVINKA!

INSPIRO

dřevěná designová okna INSPIRO



736 602 649

Pro milovníky surového přírodního povrchu je
možné nabídnout okno z venkovní strany z mo‐
difikovaného dřeva ThermoWood nebo Accoya,
které může být ošetřeno pouze olejem a zacho‐
vat si zcela přírodní vzhled.

Díky odolnos� těchto materiálů vydrží dlouho
bez potřeby nějaké údržby, i když bude přiroze‐
ně stárnout.

Jak je již u oken ze Slavony dobrým zvykem, je kladen
důraz na všechny parametry s ohledem na náročné
požadavky pasivních domů. 

Dáváme možnost dřevu vyniknout naplno. Vážíme si
ho jako materiálu, respektujeme vlastnos� jednotli‐
vých dřevin, a proto jim poskytujeme ty správné pod‐
mínky. Neobjevujeme objevené, navazujeme na zku‐
šenos� starých mistrů řemeslníků. Chytrá konstrukce,
moderní technologie a materiály nám umožnily nabíd‐
nout designové dřevěné okno INSPIRO.

Inspiruje nás příroda České Kanady. Nechte se též
inspirovat a sestavte si okna podle svých představ!

Více informací na www.slavona.cz

zvenku

zevnitř

Promyšlená konstrukce

Vážíme si dřeva

Na rozdíl od minimalis�ckého okna PROGRESSION,
které má svůj rám schovaný za fasádou, okno INS‐
PIRO chce ukázat krásu dřeva i zvenku. Přitom vy‐
chází z koncepce nízkých rámů a maximální plochy
zasklení, dosahuje výborných tepelně‐izolačních
vlastnos�. 

Okna INSPIRO jsou vybavena bezpečnostním kováním
se skrytými závěsy. Standardem jsou také tři těsnící
profily, aby okna dosahovala jak vzduchotěsnos�, tak i
vodotěsnos�.

Kování okna INSPIRO

Horní skrytý závěs

Dolní skrytý závěs

Bezpečnostní hřib
a uzávěr

Zvedač křídla

Součinitel prostupu tepla rámem (smrk): U =0,72 W/m²Kf

Okna INSPIRO jsou nejen designovou špičkou, ale také
dosahují vynikajících tepelně izolačních vlastnos� díky

velmi nízké hodnotě součinitele prostupu tepla.

Součinitel prostupu tepla okna U =0,63 W/m²K se sklem U =0,5 W/m²Kw g

Součinitel prostupu tepla okna U =0,71 W/m²K se sklem U =0,6 W/m²Kw g


