
Plastová okna a dveře
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Plastová okna jsou nedílným a ceněným prvkem v moderním stavebnictví. Perfektně se 
osvědčí v jednorodinných a vícegeneračních domech, firemních objektech a veřejných 
budovách. Příznivý poměr ceny a kvality, dokonalá estetika a vysoká technologická úroveň
jsou vlastnostmi, které nejlépe vystihují okenní truhlářské výrobky Nitus. Inovativní 
výrobní technologie profilů zajišťuje stabilitu konstrukce a splňuje nejvyšší požadavky z 
hlediska tepelné a zvukové izolace.
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Plastová okna
originální design v energeticky úsporném prostoru

ESTETIKA
Téměř neomezené barevné možnosti PVC oken 
zaručují dokonalé sladění oken a dveří ke stylu 
domu nebo barvě fasády. Velký výběr dekoračních 
fólií a možnost použití eloxovaných a lakovaných 
hliníkových profilů umožňují vytvoření naprosto 
individuálního a neobvyklého designu.

TRVANLIVOST
Okna PVC se charakterizují vynikající pevností a 
odolností vůči povětrnostním podmínkám. PVC 
materiál je odolný proti nízkým i vysokým teplotám, 
slunečnímu záření a srážkám. Plastové okenní rámy 
si na rozdíl od dřevěných nevyžadují renovaci.

ÚSPORA ENERGIE
Díky pokročilým technologiím plastová okna  
splňují požadavky pro energeticky úsporné domy. 
Optimální konstrukce profilů zabraňuje nejen 
tepelným ztrátám během topné sezóny, ale také 
nadměrnému nahřívání místností v létě.
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Naše nabídka zahrnuje mnoho typů okenních PVC systémů. Základní systémy: KBE 76 
AD, KBE 76 MD a KBE 88MD. Mají potřebné vlastnosti a technické parametry, které 
očekávají nároční investoři, architekti a projektanti. Okenní profily vyrobené bezolovnatou 
technologií greenline zajišťují dlouhou životnost okna.
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Plastová okna KBE 76AD
 Počet komor v rámu: 5
 Tloušťka profi lu: 76 m
 Obvodová těsnění: 2
 Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4
  s teplým rámečkem
 Koefi cient prostupu tepla pro
  referenční okno: Uw = 0,76 W/m2K

Plastová okna KBE 76MD
 Počet komor v rámu: 6
 Tloušťka profi lu: 76 mm
 Obvodová těsnění: 3
 Typ zasklení: trojsklo 4/12/4/12/4
  s teplým rámečkem
 Koefi cient prostupu tepla pro
  referenční okno: Uw = 0,97 W/m2K

Plastová okna KBE 88MD
 Počet komor v rámu: 7
 Tloušťka profi lu: 88 mm
 Obvodová těsnění: 3
 Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4 
  s teplým rámečkem
 Koefi cient prostupu tepla pro
 referenční okno: Uw = 0,79 W/m2K
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Plastové profily jsou vybaveny pevnými ocelovými výztuhami v křídle a zárubni, které 
zajišťují nejvyšší stabilitu okenní konstrukce. Ocelové západky na obvodu rámu výrazně 
zabraňují vypáčení okenního křídla. Na druhé straně možnost použití skla proti vloupání 
výrazným způsobem zvyšuje komfort bydlení.
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DVOÚČELOVÉ PRVKY
Dvoúčelový prvek spojuje pojistku 
otáčení kliky se zvedačem křídla, 
čímž poskytuje účinnou ochranu 
proti  „vypadnutí ” okenního křídla 
z horního závěsu. Mechanismus 
zabraňuje sklopení křídla, zatí mco 
okno zůstává otevřené, a chrání 
před možným poškozením kování.

BEZPEČNOSTNÍ HŘÍBKY
Hříbek je zodpovědný za snadné 
a manuální nastavení dosednutí  
křídla k okennímu rámu. Vzhledem 
k teplotním změnám, které 
jsou způsobeny rozpínáním a 
smršťováním materiálu, je třeba 
pravidelně provádět takové ošetření. 
Osmihranný hříbek umožňuje v létě 
zmenšit dosednutí  křídla k rámu a v 
zimě ho naopak zvětšit.

ZÁPADKY PROTI VLOUPÁNÍ
Speciální bezpečnostní prvky proti  
vloupání zajišťují vysokou úroveň 
ochrany. Na obvodu rámu jsou na-
montované ocelové západky, které 
ztěžují vyvážení křídla ze zárubně. 
Standardní zabezpečení okna lze 
zvýšit o 1 nebo 2 bezpečnostní třídy 
odolnosti  proti  vloupání.

Výjimečná funkčnost
a bezpečnost používání



8 www.nitus.pl/cz/

Ideální přizpůsobení
oken ke stylu domu a fasádě budovy
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Ideální přizpůsobení
oken ke stylu domu a fasádě budovy
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Okenní výrobky firmy Nitus umožňují vytvářet jak malá, tak velkoplošná zasklení s 
nejmodernějším sklem s různými funkcemi. Vysoký komfort používání okna zaručuje 
okenní kování, které je vhodně zvoleno podle velikosti a hmotnosti křídla – díky čemuž 
má velmi hladký chod.

Nejvyšší úroveň spokojenosti
při každodenním používání
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HLINÍKOVÁ KLIKA
Hliníková klika sladěná s barvou 
okna se dokonale pojí s celým ko-
váním. Pečlivý výběr barvy a tvaru 
kliky z ní činí výrazný a jemný deko-
rati vní prvek okna.

MIKROVENTILACE
Otevření okenního křídla umo-
žňuje pohodlnou a kontrolovanou 
výměnu vzduchu. Mechanismus 
venti lačního systému reguluje vlh-
kost uvnitř domu a chrání jej před 
tvorbou plísní.

FUNKČNOST
Naše plastová okna mohou mít li-
bovolný tvar. Nabízíme jak nejo-
blíbenější obdélníková okna, tak i 
složitější formy - kulaté, půlkruhové, 
trojúhelníkové, lichoběžníkové nebo
klenuté. Široká škála produktů umo-
žňuje přizpůsobit nabídku i pro ty 
nejpropracovanější stavební projek-
ty.

Nejvyšší úroveň spokojenosti 
při každodenním používání
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V okenních systémech Nitus používáme kompozitní skla, která zaručují opti mální tepelnou 
izolaci, bezpečnost a ochranu před slunečním zářením. Naše nabídka zohledňuje také 
možnost použití  různých druhů skla, které umožňují získat odpovídající vlastnosti  okna, a 
zároveň zaručují vyšší komfort bydlení.

Záruka svobodného
tváření výrobku
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Záruka svobodného
tváření výrobku

TEPELNÁ IZOLACE
Použití  teplého rámečku má za následek zvednutí  
teploty okna zevnitř místnosti  v místě spoje rámu se 
sklem. Díky tomu teplý rámeček výrazně snižuje riziko 
kondenzace v této oblasti . V konečném důsledku 
omezujeme tepelné ztráty snížením tepelných mostů.

PERFEKTNÍ DESIGN
Bohatá paleta barev umožňuje individuální 
přizpůsobení plastových oken k barvě fasády nebo 
interiéru. Kromě toho vizuální efekt zvýrazňuje barva 
teplého rámečku, která je obvykle sladěna s barvou 
objednaných oken. Unikátní charakter investi ce a 
vyjimečného prostředí v místnostech lze dosáhnout i 
použití m dekorati vních prvků - příček nebo speciálního 
dekorati vního skla.

PŘIZPŮSOBENÍ SE POTŘEBÁM
Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, 
představujeme personalizovaná řešení. Na přání inve-
stora vybavíme plastová okna dalšími doplňky přizpůso-
benými specifi ckým potřebám, jakými jsou např. snížení 
hladiny hluku, ochrana proti  vloupání, omezení slune-
čního záření v létě nebo jeho zastavení uvnitř budovy 
během zimního období.
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Terasové dveře z PVC nabízené společností Nitus jsou výbornou alternativou k balkonovým 
dveřím s otevíráním dovnitř. Možnost otevírání křídla směrem ven šetří cenný vnitřní 
prostor.
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OBOUSTRANNÁ KLIKA
Zajímavým a funkčním řešením je 
možnost použití  oboustranné kliky. 
Zavírání a otevírání dveří od terasy 
výrazně zvyšuje komfort používání. 
Vybavení dveří patentovou vložkou 
zvyšuje bezpečnost našeho bydlení.

NÍZKÝ PRÁH
Terasové plastové dveře mají nízké 
hliníkové prahy, přes které se snadno
prochází. Jsou nenahraditelné 
zejména v domech, kde bydlí děti  a 
starší lidé. Jsou také velmi užitečné 
v situacích, kdy chceme ven vynést 
nábytek nebo spotřebiče vybaveny 
kolečky, vozík nebo gril.

POHYBLIVÝ SLOUPEK
Vycházíme našim zákazníkům vstříc, 
a proto jim nabízíme různé varianty 
terasových dveří. Naše nabídka 
zahrnuje jednokřídlé i dvoukřídlé 
dveře. Možnost použití  pohyblivého 
sloupku určitě zvyšuje standard 
bydlení a zároveň zvětšuje světlou 
šířku přechodu na terasu.

Terasové dveře
úspora místa
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Plastové posuvné systémy jsou žhavým architektonickým trendem v moderním 
stavebnictví. Osvědčí se téměř v každé místnosti – nejen v obývacím pokoji nebo v 
kuchyni, ale také v ložnici, či v domácí kanceláři. Velké skleněné komory propouštějí 
do místnosti množství přirozeného světla, čímž poskytují domovníkům pocit svobody, 
pohodlí a luxusu. PVC terasové systémy od společnosti Nitus splňují všechny potřebné 
bezpečnostní požadavky. Vyznačují se funkčností, pohodlným používáním, vynikající 
tepelnou a zvukovou izolací i exkluzivním designem.
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Posuvné systémy
atraktivní trend v moderním stavebnictví

TEPELNÁ IZOLACE
Šestikomorová profilová konstrukce vyrobená 
z inovativních materiálů zaručuje vysokou 
energetickou účinnost. Specifický tvar těsnění a 
jejich osazení zajišťuje vynikající těsnost, a tím i 
optimální ochranu před větrem, vlhkostí a hlukem.

BEZPEČNOST
Posuvné terasové dveře jsou vybaveny stabilním 
kováním na bázi kolíků ve tvaru osmihranných 
hříbků. Díky použití osvědčeného systému kování 
a profilů lze vyrobit okenní truhlářské výrobky 
Nitus ve zvýšené třídě odolnosti proti vloupání – 
RC 1 nebo RC 2, která domovníkům poskytne větší 
bezpečnost.

ESTETIKA
Velká plocha posuvných terasových oken 
dokonale ovlivňuje estetiku interiéru a vzhled celé 
budovy. Bohatá kolekce barev a struktur, jakož 
i nízká viditelná výška profilů umožňují realizaci 
nesčetných nápadů zákazníků, díky čemuž jim 
zároveň zaručují harmonické přizpůsobení se 
každému architektonickému stylu.
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KBE 76 AD
 Počet komor v rámu: 5
 Tloušťka profi lu: 76 mm
 Obvodová těsnění: 2
 Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4
  s teplým rámečkem
 Koefi cient prostupu tepla pro
  referenční okno: Uw = 0,76 W/m2K

KBE 76 MD
 Počet komor v rámu: 6 
 Tloušťka profi lu: 76 mm
 Obvodová těsnění: 3
 Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4
  s teplým rámečkem
 Koefi cient prostupu tepla pro
  referenční okno: Uw = 0,76 W/m2K

PremiDoor 76
 Počet komor v rámu: 5
 Tloušťka profi lu: 179 mm
 Obvodová těsnění: 2
 Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4
  s teplým rámečkem
 Koefi cient prostupu tepla pro
  referenční okno: Uw = 0,73 W/m2K

PremiDoor 76 Lux
 Počet komor v rámu: 5
 Tloušťka profi lu: 179 mm
 Obvodová těsnění: 2
 Typ zasklení: trojsklo 4/18/4/18/4
  s teplým rámečkem
 Koefi cient prostupu tepla pro
  referenční okno: Uw = 0,73 W/m2K
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Systém A

Systém C

Systém G

Systém D

Systém F

Systém K

Posuvné systémy jsou dostupné v různých konfiguracích, které lze navzájem spojovat. 
Dostupnost mnoha koncepcí umožňuje vybrat nejvhodnější pevné systémy a pohyblivá 
křídla pro jakýkoli prostor. Posuvné dveře mohou mít podle potřeby jedno nebo dvě 
posuvná křídla.
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