Katalog oken

Najboljše za prihodnost

Predani projektu, zavezani stranki

Odkrijte višjo
kvaliteto bivanja
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Predstavitev

Z okni PVC Nagode se boste
pravilno odločili
Energija danes pomeni denar, več kot je privarčujemo, več prihranimo, še posebej to velja, če
razmišljate o vgradnji novega stavbnega pohištva, naj bo za vašo hišo, stanovanje ali poslovni objekt. Naše podjetje deluje že od leta 1998.
Smo moderno podjetje z lastno proizvodnjo,
kjer gresta tradicija in kvaliteta z roko v roki.
Z več kot 46 zaposlenimi skrbimo, da vaše današnje želje postanejo jutríšnja realnost. Naše
izdelke si lahko ogledate v razstavnem salonu v
Postojni ali na spletni strani www.pvcnagode.si.

Že od samega začetka poslovanja smo avtoriziran poslovni partner nemškega dobavitelja
Rehau. Zaradi sledenja modernim trendom pa
smo proizvodno linijo dopolnili še z izdelki iz
aluminija blagovne znamke Heroal. Prav tako
imamo lastno linijo polken in pvc/alu oken.
Strokovno svetovanje, lastna proizvodnja, vrhunski materiali, kvalitetna vgradnja, modern design
in zagotovljen servis, višajo kvaliteto bivanja in
prinašajo zadovoljstvo v vaše življenje.

Okna Synego

Dobro počutje se začne s toploto
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Okna Synego

Prijetna toplota, nizki stroški ogrevanja
Varčujte pri porabi energije, ne pri oknih
Do 50 % več toplotne izolacije
v primerjavi z aktualnimi
standardnimi okni*

Nova okna Synego so idealen varčevalni program. V primerjavi z aktualnimi standardnimi
okni vam Synego ponuja do 50% več toplotne
izolacije. Tako lahko občutno znižate vaše
stroške ogrevanja in dvignete vrednost vaše
nepremičnine – danes, jutri in po jutrišnjem.

Okna Synego se izplačajo.
Zahvaljujoč izvrstnim lastnostim toplotne izolacije Synego oken se poraba energije zniža
že takoj s prvim dnem. Tako lahko sproščeno
pričakujete vaše račune za stroške ogrevanja
in prihodnje dvige cen energije.

Največjo energetsko šibko točko hiše predstavljajo namreč ravno stara okna. So slabo
izolirana in tudi s tehničnega stališča so
zastarela. Posledica: draga energija za ogrevanje se izgublja skozi okna.

Delež energetskih izgub pri običajni hiši
47 %

Okno vklj. s stopnjami
uhajanja zraka

18 %
Stena

15%

Ogrevalni sistem

11%

Streha

9%

Talna plošča / Klet

Vpliv okna na porabo energije

Vir:
potrošniška organizacija
Stiftung Warentest

14.500

litrov kurilnega olja
pri lesenih oknih
iz 80-ih let

* Standardna okna z Uw = 1,36 W/m²K;
Synego z Uw = 0,66 W/m²K

7.000

litrov kurilnega olja
pri aktualnih
standardnih oknih

4.200

litrov kurilnega olja
Pri vgradnji oken Synego

Izračun: površina oken 25 m², poraba kurilnega olja v 25 letih; lesena okna z Uw = 2,79 W/m²K,
standardna okna z Uw = 1,36 W/m²K; Synego z Uw = 0,66 W/m²K

Okna Synego

PVC Nagode
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Ohranite mir
S Synego oknom ostane hrup zunaj
Do 22-krat manj hrupa
zahvaljujoč individualnim
ukrepom za zvočno izolacijo

Glasen hrup prometa, sosedove kosilnice –
vsak dan smo obdani z glasnimi zvoki. S
Synego oknom hrup preprosto pustite zunaj,
vaš dom pa postane prava oaza miru.
Okna Synego preprosto izklopijo hrup.
Zagotovite si dobro počutje – ne glede na to,

kako glasno je vaše okolje. Raziskave so pokazale, da redna izpostavitev prometnemu hrupu
vodi do bistveno večjega tveganja za nastanek
bolezni srca in ožilja. Hrup, ki povzroča stres,
pustite zunaj. Okna Synego vam povrnejo mir,
ki ga potrebujete za svojo sprostitev.

22-kratno znižanje hrupa

Vir:
www.hug-technik.com/inhalt/ta/
schallpegel_laermpegel.html
90 dB(A)
težko motorno vozilo

Synego

44 dB(A)
mirno stanovanje
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Okna Synego

Povsem preprosto čiščenje
Odpornost proti umazaniji in povsem preprosta nega

HDF

High Definition Finishing (HDF) daje vašim oknom vsak dan videz, kot bi bila povsem nova.
Zelo dodelana formula zapre površino in zagotavlja neprimerljivo briljantnost. vaša okna
ne bodo ostala samo dalj časa čista, tudi čistiti jih bo bistveno lažje.
Vaša okna s HDF
Skrivnost formule HDF je v posebni recepturi
in izboljšanem postopku izdelave - tega so na
podlagi intenzivnih raziskav razvili naši izkušeni inženirji. Površina je občutno bolj gladka in
pade v oči z neprimerljivo intenzivnim leskom.

Sijaj tudi z zanesljivim delovanjem
Okna Synego niso videti le sijoča, temveč tudi
po številnih letih ohranijo svojo sposobnost
delovanja. Naš posebni sistem tesnjenja vas
ščiti pred prepihom in vlago in hkrati zagotavlja optimalni pritisk ob zapiranju. Vaša okna
lahko bistveno lažje odpirate in zapirate –
brez večjega napora.

Običajna površina okna

Površina okna Synego

Zaradi bolj grobih struktur se lahko v poglobitvah
nabere več umazanije in jo je tudi težje odstraniti.

Tehnologija HDF pa dosega bolj gladko površino in te
se umazanija ne more oprijeti.
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Okna Synego

Pisana raznolikost zahvaljujoč Synegu
Izpolnite si svojo željo po oknih

Prvi vtis je najpomembnejši - tudi pri oknih. Zaradi tega lahko z okni Synego uresničite svoje
želje: sijoča bela barva, topli lesni dekorji s
strukturiranimi površinami ali moderne barve.
Veselje barv, ki ostane
Vašo najljubšo barvo najdete v velikem izboru
z več barvami. Izberete lahko tudi različen de-

kor za notranjo in zunanjo stran – na primer
zunaj antracit, ter notri klasično belo.
Ne glede na to kako se odločite: zanesete se
lahko na to, da bodo vaša okna tudi po nekaj
letih videti tako, kot prvi dan, saj so okna
Synego barvno obstojna in odporna na vremenske vplive.

Standardne barve

Bela

Zlati hrast

Antracit

Sivi dekor

Češnja

Irski hrast

Mahagoni

Oreh

Mooreiche

Temno zelena

Okna Synego

PVC Nagode
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Oblikujte vaša okna
Povsem po vašem okusu

Velika, majhna, pravokotna ali okrogla – s
Synego imate na voljo veliko arhitektonskih
možnosti oblikovanja.
Popolna svoboda pri oblikovanju
Pravokotna oblika ni edina oblika za okna. Ne
glede ali ravna, zaokrožena ali okrogla oblika
– Synego ponuja številne možnosti. Stilski ele-

menti, letve ali kreativna delitev oken zagotavljajo dodatne poudarke. Tako je Synego popolna izbira tako pri prenovi starejših objektov
kot tudi pri novogradnjah.
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Okna Synego

Pametna tehnologija za varstvo okolja
Za vaš dom in za okolje
S Synego zaupate v dobro zasnovano okno,
ki je trajnostno. In to je dober občutek.
V celoti trajnosten izdelek.
Skozi ves cikel proizvodnje spremljamo uporabo materialov in energije. Z našim konceptom ponovne uporabe sprejemamo okna nazaj v predelavo. Pridobljene surovine se v
celoti predelane in oplemenitene vrnejo v proizvodni proces – brez izgub pri kakovosti.
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1.000.000 kg CO2 manj
na leto zaradi uporabe
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Ekološka bilanca
Naše izdelke odlikuje
dolga življenjska doba in
okolju prijazne lastnosti.
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Pri samem proizvodnem procesu s številnimi
ukrepi znižujemo porabo energije, saj je
nizka poraba virov najboljša rešitev za varovanje okolja.
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7/6 komorni PVC profil Synego
Uf =1,0 W/m2K

Tehnični podatki
Zunanje tesnilo

Sredinsko tesnilo

Toplotna izolacija profila

Uf do 1,0 W/m²K

Uf do 0,94 W/m²K

Toplotna izolacija okna

Steklo (vrednost Ug)

Skupna vrednost top. izolacije okna (vrednost Uw)

0,8 W/m²K

0,94 W/m²K

0,92 W/m²K

0,7 W/m²K

0,87 W/m²K

0,86 W/m²K

0,6 W/m²K

0,81 W/m²K

0,79 W/m²K

0,5 W/m²K

0,74 W/m²K

0,72 W/m²K

0,4 W/m²K		

0,67 W/m²K

0,66 W/m²K

Zvočna izolacija

Rw,p do 46 dB

Protivlomna zaščita

do RC 3

Z našimi izkušnjami in našim znanjem aktivno sodelujemo pri različnih združenjih in iniciativah.
Kot član VinylPlus (prostovoljna pobuda evropskih podjetij) se prostovoljno zavezujemo za okrepljeno
trajnostno proizvodnjo do leta 2020.

Okna Synego

PVC Nagode

Odlična kombinacija oblike in funkcije
ALU CLIPP Synego
Oblikujte vaša okna in vrata z ALU CLIPP glede na vaš okus. Izbirate lahko med več različnimi barvnimi toni.
Skoraj vse je mogoče. Notranjo barvo vaših
oken in vrat lahko neodvisno kombinirate, od
standardne bele pa vse do tradicionalnih
lesnih dekorjev.
Načelo je enostavno: Synego ALU CLIPP se
predhodno izdela in se nato enostavno ter
čvrsto pritrdi na Synego profil.
Pustite domišliji prosto pot. Naš svetovalec
vam bo z veseljem pomagal.

Synego ALU CLIPP odpira
veliko možnosti za ustvarjalno
oblikovanje vaših oken.

7/6 komorni PVC profil Synego Clipp
Uf = ,1,0 W/m2K

ALU CLIPP v kombinaciji s Synego profili za najvišje zahteve
glede oblike, estetike in udobja.
Synego
Do 50 % vecja izolativnost*

Synego ALU CLIPP
Eleganten aluminijast izgled

• vgradna globina: 80 mm
• zunanje in sredinsko tesnilo
• boljša toplotna izolativnost
• toplotna izolativnost do Uw = 0,66 W/m²K
• odlična protivlomna zaščita (do RC 3)
• HDF-tehnologija za lažjo nego površine

• visok aluminijast sijaj
• skoraj neomejene možnosti barv
• robustna in obstojna aluminijasta zlitina
• preprosto za čiščenje

* Standardno okno z Uw = 1,36 W/m²K; Synego z Uw = 0,66 W/m²K
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Energetska učinkovitost
Sistem dvižno drsnih vrat

18

PVC Nagode

Sistem dvižno drsnih vrat

Družina sistema se veča
Sistem dvižno drsnih vrat

Sistem dvižno drsnih vrat predstavlja dosledno širitev kažipota družine sistema. Prepriča
s svojo inovativno tehnologijo in največjo možno natančnostjo pri konstrukciji in izdelavi. Že
na prvi pogled je jasno, da postavlja Rehau
nova merila tudi na področju sistema dvižno
drsnih vrat.
• uporaba Hightech materiala RAU-Fipro poveča stabilnost profila, optimizirajo pa se
tudi vrednosti toplotne izolativnosti
• sistemska konstrukcija, z globino vgradnje
86 mm in profilom okvirja iz večjega števila
komor, omogočata izvedbo dvižno drsnih
vrat z izolativnostjo, zahtevano po standardu
za pasivne hiše
• protivlomna zaščita dosega razred 2, optimalna protihrupna zaščita pa do RwP =
42dB (SSK4).
• obkrožna tesnila z vulkaniziranimi vogali ščitijo pred prepihom, prahom, vodo in toplotnimi izgubami

• optimalno usklajena sistemska tehnika, skupaj z inovativnimi konstrukcijskimi podrobnostmi zagotavljata enostavno rokovanje
• gladke površine, odporne na vremenske vplive so lahko ob tem še izvedene s kaširano
folijo ter z zunanje strani nameščeno zunanjo oblogo iz aluminija
• izredno obremenljivi RAU-Fipro material
omogoča izdelavo elementov do višine 2,7 m
ter teže krila do 400 kg
• dvižno drsna vrata izpolnjujejo zahteve o
možnosti rokovanja tudi invalidnim osebam
po DIN 18025
• velika zanesljivost investiranja zaradi izpolnjevanja standarda EnEV ter s tem dolgo
ohranjanje vrednosti vaši nepremičnini
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Sistem dvižno drsnih vrat

Dvižno drsni sistem vrat
Tehnične podrobnosti
Funkcija odpiranja

dvižno drsna vrata

Material

RAU-FIPRO: PVC, RAU-PVC armiran z vlakni,
brez kadmija in svinca

Tesnilni material

RAU-SR, RAU-PREN (črn, siv)

Globina vgradnje okvir/krilo

203 mm/86 mm

Število komor

5

Največja debelina stekla

53 mm

Vidna širina profila okvira/krila

63 mm/97 mm

Največja skupna teža krila

400 kg

Koeficient toplotne prevodnosti Uf

do 1,3 W/m2K

Odpornost na obremenitev z vetrom

do razreda B3 po DIN EN 12210

Tesnost na naliv

do razreda 9A po DIN EN 12208

Prevodnost zraka

razred 4 po DIN EN 12207

Trajna funkcija

razred 2 po DIN EN 12400

Protihrupna zaščita

do Rw, P = 42 dB

Protivlomna zaščita

do WK 2 po DIN V ENV 1627

Zaščita površine

kaširana folija z dekorjem lesa in barva po RAL,
Alu zunanja obloga

Shema A, dvodelno, simetrično

Shema C

Shema A, dvodelno, asimetrično

Shema K

Primeri vrste odprtin

Shema A, tridelno

Shema G1

Sistem dvižno drsnih vrat

PVC Nagode

Zmanjšajte toplotne izgube
Ne spuščajte toplote iz hiše
Dvižno drsna vrata
Primerna za pasivne hiše

Ug = 0,4 W/m²K
Uf = 1,3 W/m²K*
UW = 0,67 W/m²K**
Klimatska bilanca dvižno drsnih vrat:
CO2 prihranek***: 757 kg letno

Dvižno drsna vrata
prekoračijo zahteve novih
EnEV 2009

Ug = 1,1 W/m²K
Uf = 1,3 W/m²K*
UW = 1,2 W/m²K**
Klimatska bilanca dvižno drsnih vrat:
CO2 prihranek***: 584 kg letno

*** S
 rednja vrednost Uf
4500 x 2300 mm
*** ugotovljeno na elementu
4500 x 2300 mm
*** izhodišče: les/aluminij vrata iz
70-tih let: Uw ca. 3,0 W/m²K,
skupna površina vrat 10,35 m²,
vrsta ogrevanja: kurilno olje

Dvižno drsna vrata, vgrajena v zunanji liniji stene

Predstavljen potek temperature poudarja izvrstne
izolativne lastnosti novih dvižno drsnih vrat Geneo.
Potek izoterm: rdeča 10 °C, modra 13°C
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ALU program

Naslednja generacija okenskih sistemov
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ALU program

Okna ALU 72
Boljše in usmerjeno v prihodnost
ALU okna W72 predstavljajo inovativno sistemsko rešitev najnovejše generacije trajnostnih ALU oken. Vodilo pri razvoju profila so
bile inovacija profila, usmerjena v prihodnost,
z zahtevami po najvišji kakovosti ter minimalni
porabi energije, materiala skozi proizvodnjo in
v času uporabe izdelka.
Profil W72 odlikuje trajnost - odpornost na
vremenske vplive, visoka zvočna izolativnost
in proti-vlomna varnost.
Možnost izbire barve ALU profila, v kombinaciji z drugimi dodatki za ALU okna, vam omogočajo oblikovanje profila po lastnih estetskih
preferencah.
ALU okna W72 iz linije ALU oken so na voljo
tudi v izboljšavi toplotno izolativni izvedbi s
termoizolativno sredico, in sicer s profilom
ALU W72 PLUS.

Izolativni
ALU profil Heroal W72
Uf = 1,8 W/m2K
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ALU program

Okna ALU 72 plus
Energijsko učinkovit okenski sistem
ALU okna W72 PLUS dosegajo izvrstno toplotno izolativnost za ALU okna (Uw do 0,94 W/
m2K). Predstavljajo inovativno sistemsko rešitev najnovejše generacije trajnostnih ALU
oken. Vodilo pri razvoju profila so bile inovacije profila, usmerjene v prihodnost, z zahtevami po najvišji kakovosti ter minimalni porabi
energije in materiala skozi proizvodnjo in v
času uporabe izdelka.
Profil W72 PLUS poleg trajnosti odlikuje tudi visoka toplotna izolativnost. ALU okna W72 PLUS
so varna okna, odporna na vremenske vplive.
Možnost izbire barve ALU profila, v kombinaciji z drugimi dodatki za ALU okna, vam
omogočajo oblikovanje profila po lastnih
estetskih preferencah.
ALU okna W72 PLUS iz linije ALU oken so na
voljo tudi v osnovni izvedbi brez termoizolativne sredice s profilom ALU W72.

Termoizolativni
ALU profil Heroal W72 plus
Uf = 1,5 W/m2K

Standardne barve CLIPP, W72 in W72 plus

RAL 9016 matt

RAL 9006 matt

RAL 9007 matt

RAL 6005 matt

RAL 7016 matt

DB 703

RAL 7001 matt

RAL 8017 matt

Češnja

Zlati hrast

Mahagoni

Oreh

Mooreiche

RAL 9005 matt
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Okovje

Okovje

Serijska izvedba okovja - Roto NT
• Dodatni varnostni zapirniki
• Nivojno varovalo za dolgoročno
pravokotnost krila
• Vidno okovje

Dodatne možnosti
• Varnost do stopnje WK2
• Magnetni senzorji za povezavo z alarmi
• Večstopenjski nagib 1, 3, 5 mm
• Prezračevanje

Nasadila ROTO NT vidna

ROTO skrita nasadila

-

Nasadila ROTO NT vidna

Prezračevanja
B-LAC air comfort

Vidno nasadilo - zgoraj

Vidno nasadilo - spodaj

ROTO skrita nasadila
Dodatni varnostni zapirniki

Nivojno varovalo

B-MS magnetni senzor

B-MS magnetni senzor

*

B-LMV večstopenjski nagib,
1, 3, 5 mm

PVC Nagode

Pololive

Pololive

Atlanta

Brest

Serijsko vgrajene varnostne
pololive Hoppe Atlanta Secustic,
otežujejo nepooblaščenim
osebam premik okenskega
okovja z zunanje strani.

F0

F0-G

F0-K

Toulon

Swing

F0

F1

F0-K

F0

F1-K

Standardno varnostna kljuka
Secustic - Atlanta, Brest

F1-G

F1-K

Barve

Nasadila ROTO NT vidna

ROTO skrita nasadila
F0 – bela

F1 – srebrna

F4 – bronza

F9 – grafitna
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Steklo

Steklo

3-slojno toplotnozaščitno
izolacijsko steklo

2-slojno toplotnozaščitno
izolacijsko steklo

Toplotno in zvočnozaščitno
izolacijsko steklo

Legenda
X* sestava
Ug toplotna prehodnost stekla
Uw toplotna prehodnost okna
LT	prepustnost svetlobe
(transmisija)
LR	odbo svetlobe (refleksija)
g	vrednost - prehod sončne
energije
Rw	zvočna zaščita

Steklo 0,7

Steklo 1,1

Steklo 37 dB / 28 mm

* Vsa stekla imajo serijsko vgrajen
TGI medstekelni distančnik

X*

4 / 12 Ar /4 / 12 Ar / 4

X*

4 / 16 Ar / 4

X*

8 / 16 Ar / 4

Ug

0,7W/m2K

Ug

1,1W/m2K

Ug

1,1W/m2K

LT

73%

LT

81%

LT

81%

LR

16%

LR

12%

LR

11%

g

53%

g

64%

g

63%

Rw

32 dB

Rw

32 dB

Rw

37 dB

Steklo 0,6

Steklo 39 dB / 42 mm

X*

4 / 14 Ar / 4 / 14 Ar / 4

X*

8 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 6

Ug

0,6W/m2K

Ug

0,7W/m2K

LT

73%

LT

73%

LR

16%

LR

14%

g

53%

g

53%

Rw

32 dB

Rw

39 dB

Steklo 0,5

Steklo 42 dB / 43 mm

X*

4/18 Ar / 4 / 18 Ar / 4

X*

6 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 44.2

Ug

0,5W/m2K

Ug

0,7W/m2K

LT

73%

LT

73%

LR

16%

LR

14%

g

53%

g

53%

Rw

34 dB

Rw

42 dB

Ornamentna stekla

PVC Nagode

Ornamentna stekla

Chinchilla bela

Silwit beli

Ornament 504 beli

Kathedral beli

Satinato beli

Delta bela

Eisblumen

Mastercarre beli

Masterpoint beli

Gothik beli

Altdeutsch beli

Madras Uadi beli

Barock beli

Kathedral beli

Madera bela
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Rolete

Rolete

Predokenski sistem
Predokenske rolete se vgradijo na zunanji
okenski okvir. Izbirate lahko med različnimi
oblikami in barvami omaric. S podometno izvedbo pa lahko skrijete roletno omarico pod
omet oziroma izolacijo.

sebej priporočljiva pri večjih dimenzijah rolet,
saj zagotavlja stabilnost in trajnost rolete.

Omarice so standardno izdelane iz valjanega
aluminija, na voljo pa je tudi izvedba iz močnejšega ekstrudiranega aluminija. Ta je še po-

Vse oblike predokenskih omaric vam poleg zatemnitve in zaščite pred vročino nudijo tudi
možnost zaščite pred mrčesom v obliki integriranega komarnika. Ta dodatna funkcija ne vpliva
na vašo svetlobno odprtino, saj omarica za
vgradnjo potrebuje samo dodatna 2 cm globine.

Pento

Rondo

Pento je klasična petkotna roletna omarica za
vgradnjo pred okno.

Polkrožna roletna omarica Rondo daje objektu
poseben izgled.

Q.Intego

Dimenzija zob v prekladi pri podometni izvedbi
Dimenizje omaric

125

138 150

165

Intego
•
•
•
•
Q.Intego		•		•
Globina A (mm)

•
•

•

128 140

153

169

Globina A (mm)		 160
Omarica X

173

189 205 228

Višina B (mm)

Podometni roletni sistem Q.Intego ima standardno
ekstrudiran servisni pokrov.

185 205

78

90 103

119

185 208

135

158

Višina rolete do (cm) 130
Ročni pogon

170

Višina rolete do (cm)
Motorni pogon

158 188 257 295 425

117

215 270 310 446

* Višina B se pri motornem pogonu lahko
poljubno poveča.

PVC Nagode
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Nadokenski sistem
Nadokenske rolete se vgradijo nad okno in so
vedno vgrajene istočasno z oknom v zidno odprtino. Z njihovo vgradnjo ne samo ohranite,
temveč celo izboljšate izolacijo vašega okna, saj
se ponašajo z izjemnimi izolativnimi vrednostmi.

profila, znotraj izolirane s stiroporjem (sistem
RA.2, RA.3 in Karo), lahko pa je kar celotna
omarica izdelana iz posebne poliuretanske
pene, ki dosega najboljše izolativne vrednosti
na tržišču (sistem Puro.XR).

Omarice rolet postanejo sestavni del zidu,
zato je toplotna izolativnost izjemnega pomena. Izdelane so lahko iz dvokomornega PVC

Za maksimalno udobje lahko v sistem Karo in
Puro.XR vgradimo tudi integriran komarnik,
takoj ali naknadno, če se pojavi potreba.

Karo

Puro.XR

• PVC omarica
• nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost
znaša le 0,6 W/m2K)
• odpiranje servisnega pokrova je lahko znotraj
spredaj ali spodaj (izbira ob naročilu)
• takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika

• najsodobnejša poliuretenska roletna omarica
za novogradnje
• visoko izolativna (toplotna prevodnost znaša le
0,5 W/m2K)
• servisni pokrov je iz zunanje strani in je neviden
• takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
• možnost vgradnje zunanjih žaluzij
• lahek material, ki ne trohni, se ne drobi, ne gnije
in ne plesni
• možna vgradnja na vse vrste in debeline
okenskih okvirjev

Omarica 210

Omarica 240

Omarica 250

Omarica 300

Omarica 360

PVC Nagode
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Zunanje žaluzije

Zunanje žaluzije

Moderna arhitektura se v zadnjih časih nagiba k
vgradnji zunanjih žaluzij. Te dajejo objektu modern izgled in nudijo dobro zaščito pred vročino,
saj omogočajo spreminjanje naklona in s tem
zagotavljajo optimalno odbijanje sončnih žarkov.
Zunanje žaluzije HERO so najbolj inovativno senčilo na našem tržišču. Odlikuje jih izjemna odpornost na veter, tiho delovanje in dovršen dizajn.

Lamele HERO so rezultat razvoja slovenskih
inženirjev. Na voljo so v dveh premišljenih oblikah – P in S. Poseben poudarek je bil dan
izgledu in možnosti kombiniranja žaluzij in rolet na enem objektu. Lamele HERO zato v zaprtem stanju spominjajo na izgled rolet.

Hero

Hero P

Hero S

Višine paketov za lamelo
P in S (cm)

Možne vidne maske

G

V - višina lamele
V1 - višina maske
G - globina maske

18,7

160

20,2

180

21,1

200

22,5

220

23,5

240

24,9

260
G
280

25,9

300

28,3

320

29,7

Možne podometne maske

G

G

G

G

380

33,1

400

34,5

Tip 2

V1

32,1

V1

30,7

360

V1

340

Tip 5

Tip 4

Tip 2

V2

27,3

Tip 1

Tip 5

Tip 6

V1

140

V1

17,8

V2

16,3

120

G

G

V1

15,3

100

G

V1

80

V1

Lamela

V1

V1

G

V1

V1

G

Višina

Upravljanje senčil
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Upravljanje senčil

Upravljanje senčil se razvija vzporedno s sodobnim človekom, ki išče uporabniku prijazne
rešitve upravljanja rolet.

Ročno upravljanje na trak ali monokomando
je še vedno možno. Vendar ali ne bi raje časa,
ki bi ga sicer porabili za dviganje in spuščanje
rolet, preživeli s svojo družino? Priporočamo
vam, da si privoščite udobje, ki ga ponujajo
naši elektro pogoni.

Ročno upravljanje

Monokomandna ročica

Daljinsko upravljanje

Inteligentna instalacija

Motorno upravljanje

PVC Nagode d.o.o.
Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna
T + 386 05 700 05 55
F + 386 05 720 35 56
salon.po@pvcnagode.si
www.pvcnagode.si
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