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21 let tradice špičkové výroby a montáže

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Jsme jedna z největších společností na českém trhu stavebních otvorových výplní. Naše společnost
RI OKNA a.s. byla založena již v roce 1994. Od počátku se zaměřujeme výlučně na výrobu a montáž
prvotřídních plastových prvků - oken, dveří a jejich příslušenství. V roce 2006 jsme svou působnost
rozšířili o výrobu a montáž hliníkových prvků: oken, dveří, interiérových stěn a prosklených hliníkových
konstrukcí (fasád). Jednadvacet let zkušeností s výrobou a montáží představuje naši hlavní
konkurenční výhodu, a to nejen na českém trhu. Od jara 2008, kdy jsme zprovoznili jeden z největších
a nejmodernějších výrobních areálů svého druhu v Evropě, se naše společnost dostala na samou
špičku současných technologických možností. Vyrábíme na nejpokrokovějších obráběcích centrech
německé společnosti ELUMATEC® z německých značkových profilů SALAMANDER® nebo profilových
řad RI Line®,což našim výrobkům zajišťuje tu nejlepší kvalitu a přesnost.
Veškeré součásti našich oken a dveří jsou ryzími originály, ať už jde o izolační dvojskla či trojskla, kování
nebo příslušenství. Jako jedni z prvních výrobců na trhu jsme vybudovali systém řízení, který zajišťuje
stabilní kvalitu naší produkce (systém managementu kvality ISO 9001), zodpovědnost k životnímu
prostředí (systém environmentálního managementu ISO 14001) a minimalizaci rizik poškození
zdraví pracovníků (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001).
Technologické a kvalitativní prvenství však k úspěchu na trhu samo o sobě nestačí. Klíčem k dobré
pověsti našich výrobků je proto především poctivá a dobře odvedená práce při montáži a otevřené
poskytování všech důležitých informací pro naše zákazníky.
V roce 2012 byl naší společnosti Asociací českých výrobců otvorových výplní udělen certifikát
„ZAŘUČENĚ ČESKÁ OKNA“, který je potvrzením původu našich produktů - všechny technologické
operace od spojení prvků rámů a křídel až do konečné finalizace jsou provedeny v České republice.
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21 let tradice špičkové výroby a montáže

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
V současnosti má náš závod k dispozici cca 14 000 m2 výrobních ploch. Na této ploše
probíhá kompletní tok výroby od vstupu materiálu, přípravy profilů přes plnoautomatické
linky až po dokončovací proces výrobku a jeho expedici. Dnes jsou v provozu celkem tři linky,
které zajišťují výrobu oken ve standardním provedení, a jedna linka, která zabezpečuje výrobu
atypických prvků včetně dveří. Veškeré strojní vybavení těchto linek bylo dodáno německou
společností ELUMATEC®, včetně strojů značek STÜRTZ® a FEDERHENN®. Všechny dílčí operace
na sebe časově navazují. Vše je centrálně řízeno počítačovým vybavením (nejmodernější software
KLAES®) pod dohledem speciálně proškolených pracovníků. Kvalita výrobku je hlavní prioritou
naší společnosti a tato potřeba je naplňována všemi zaměstnanci. K dispozici máme dokonalou
technologii a systém řízení výroby. Současná výroba probíhá v souladu se všemi požadavky
příslušných norem. Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební
laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky
evropských norem. Systém řízení výroby zajišťuje, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené
evropskými normami a že je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001.
Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky
označovány evropskou značkou shody (CE) a jsou vybaveny prohlášením o vlastnostech. Využití
nejmodernější techniky dovolí zdůraznit všechny přednosti našich oken a dveří: prvotřídní kvalitu
spojů, mechanickou pevnost a možnost vyrábět podle představ zákazníků. Spektrum výroby naší
společnosti se řídí přáním zákazníka. Můžeme vyrobit samotné vchodové dveře či stovky oken
pro velký panelový dům, nebo dokonce prvky pro opravu klasicistní vily i památkově chráněného
objektu. To vše v kvalitě naší společnosti vlastní. Naši technici jsou připraveni reagovat na netypická
architektonická řešení, aniž by přitom prodlužovali dodací lhůty nebo slevovali z vysoce nastavené
laťky kvality služeb poskytovaných naší společností.
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RI OKNA®

®

PLASTOVÉ SYSTÉMY SALAMANDER®

PLASTOVÉ SYSTÉMY SALAMANDER
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Systém SALAMANDER®

Systém SALAMANDER®

STREAMLINE

STANDARD

Stavební hloubka rámu:
Stav. hl. křídla STANDARD:
Stav. hl. křídla ELEGANT:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

STREAMLINE 7

ELEGANT

76 mm
76 mm
82 mm
68 mm
80 mm
120 mm

ELEGANT

Stavební hloubka rámu:
Stav. hl. křídla STANDARD:
Stav. hl. křídla ELEGANT:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

STANDARD

76 mm
76 mm
82 mm
68 mm
80 mm
120 mm

Pětikomorové profily STREAMLINE a sedmikomorové STREAMLINE 7 jsou kombinací perfektní
stability a kvality s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Řada STANDARD se tvarově vyznačuje přímou
linií, řada ELEGANT pak oblým křídlem, které plní zároveň funkci „okapničky“.
Izolační trojsklo či dvojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K)
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťujíci pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
Dorazové těsnění snižující negativní vlivy klimatických podmínek a vlhkosti.
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PLASTOVÉ SYSTÉMY SALAMANDER®

Systém SALAMANDER®

bluEvolution

®

PLASTOVÉ PRODUKTY ZNAČKY RI OKNA®
VÁM ZARUČENĚ POSKYTNOU

+

STŘEDOVÉ
TĚSNĚNÍ

VÍCE BEZPEČÍ
Profesionální zpracování a speciální
mat eriály a jednotlivé komponenty,
ze kterých naše plastová okna vyrábíme,
Vaši bezpečnost zaručí.
KLIDNĚJŠÍ A TEPLEJŠÍ PROSTŘEDÍ
Optimální tepelná a zvuková izolace
plastových oken vnese do Vašeho života
pocit klidu a pohodlí.
ÚTULNĚJŠÍ DOMOV
dotvoří estetická hodnota našich výrobků.
VÍCE POHODY
Váš čas strávený s rodinou velmi kladně
ovlivní nenáročná údržba.

ELEGANT

Stavební hloubka rámu:
Stav. hl. křídla STANDARD:
Stav. hl. křídla ELEGANT:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

STANDARD

92 mm
92 mm
103 mm
83 mm
80 mm
118 mm

BEZSTAROSTNOST
garantujeme dlouhodobou životností
našich plastových oken a dveří, kterou
jistě i po letech oceníte a své investice
nebudete litovat.

Profil SALAMANDER® bluEvolution® je vysoce kvalitní stabilní profil určený pro nízkoenergetická
a pasivní provedení staveb. Řada STANDARD se vyznačuje klasickou čistou linií, řada ELEGANT
ladnou oblou křivkou. Výrobky z tohoto profilu patří k absolutní světové špičce.
Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K)
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťujíci pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
Středové těsnění snižující negativní vlivy klimatických podmínek a vlhkosti.
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PLASTOVÉ SYSTÉMY SALAMANDER®
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Zdvižně posuvný systém SALAMANDER®

HST

SOUVISLÉ PROPOJENÍ MEZI INTERIÉREM
A EXTERIÉREM VAŠEHO DOMOVA

PLASTOVÉ SYSTÉMY SALAMANDER®

ZDVIŽNĚ
POSUVNÝ
SYSTÉM

Je nepodstatné, zda-li se jedná o vstup na
balkón, verandu či dvorek - jediným pohybem
ruky, snadno a bez jakýchkoliv překážek,
vytvoříte souvislé propojení mezi interiérem
a exteriérem Vašeho domova. Stejně
jako u všech profilových systémů značky
SALAMANDER® je i u zdvižně posuvných
dveří HST docíleno toho nejvyššího stupně
tvarové stability, vyváženě konstruovaný
design dveří Vám pak dlouhodobě zaručí
jejich bezvadnou funkčnost.

Možnosti provedení:
Schéma A - levé

Schéma A - pravé

Schéma G

Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka křídla:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

172 mm
76 mm
57 mm
110 mm
183 mm

Schéma C

Plastové zdvižně posuvné dveře značky SALAMANDER® HST se vyznačují především svou dokonalou
funkčností, vynikajícími tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi a pevností. Díky těmto dveřím se
každá místnost Vašeho domova nádherně prosvětlí a stane se mnohem prostornější.
Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K)
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťujíci pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
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RI OKNA®

®

PLASTOVÉ SYSTÉMY RI Line®

PLASTOVÉ SYSTÉMY RI Line
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RI TREND Line 2D

Systém RI Line®

RI TREND Line 3D
PLASTOVÉ SYSTÉMY RI Line®

Systém RI Line®

+

STŘEDOVÉ
TĚSNĚNÍ

ELEGANT

Stavební hloubka rámu:
Stav. hl. křídla STANDARD:
Stav. hl. křídla ELEGANT:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

STANDARD

70 mm
70 mm
81 mm
64 mm
78 mm
113,5 mm

STANDARD

Stavební hloubka rámu:
Stav. hl. křídla STANDARD:
Stav. hl. křídla ELEGANT:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

ELEGANT

70 mm
70 mm
80 mm
72 mm
78 mm
113,5 mm

Šestikomorový systém se středovým (3D) či dorazovým těsněním (2D) ve variantách STANDARD
s rovným křídlem nebo ELEGANT s předsazeným křídlem nabízí dlouhodobě výborné tepelně
a zvukově izolační vlastnosti.
Izolační trojsklo či dvojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K)
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťujíci pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
Středové (3D)/Dorazové (2D) těsnění snižující negativní vlivy klimatických podmínek a vlhkosti.
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Systém RI Line®

RI OPTIM Line 2D

Systém RI Line®

RI OPTIM Line 3D

+

STŘEDOVÉ
TĚSNĚNÍ

STANDARD

Stavební hloubka rámu:
Stav. hl. křídla STANDARD:
Stav. hl. křídla ELEGANT:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

ELEGANT

81 mm
70 mm
81 mm
64 mm
78 mm
113,5 mm

ELEGANT

Stavební hloubka rámu:
Stav. hl. křídla STANDARD:
Stav. hl. křídla ELEGANT:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

STANDARD

81 mm
70 mm
80 mm
72 mm
78 mm
113,5 mm

Šestikomorové profily řady RI OPTIM Line, ve variantách 2D s dorazovým a 3D se středovým
těsněním, jsou ideální kombinací výborné stability, vysoké kvality a vynikajících izolačních vlastností.
Řada STANDARD se tvarově vyznačuje čistou linií, řada ELEGANT pak zaobleným křídlem.
Izolační trojsklo či dvojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K)
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťujíci pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
Středové (3D)/Dorazové (2D) těsnění snižující negativní vlivy klimatických podmínek a vlhkosti.
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PLASTOVÉ SYSTÉMY RI Line®
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Systém RI Line®

+

STŘEDOVÉ
TĚSNĚNÍ

Okna jsou věcí charakteru, neboť odhalují
duši domů a jejich majitelů.
Plastová okna dělají život transparentním
a vyžadují rozhodnutí, která musí platit
mnoho let, často celý život. Tak slohově
čistý a spolehlivý průvodce životem
potřebuje zvláštní kvalitu.

PLASTOVÉ SYSTÉMY RI Line®

RI THERMO Line

Naši dodavatelé vyvinuli systémy profilů
pro plastová okna a dveře, které těmto
potřebám a nárokům ve všech ohledech
vyhovují.
Standard všech námi nabízených profilů
je v průběhu celého výrobního procesu pod
stálou interní kontrolou, která zabezpečuje
nejvyšší kvalitu výrobků a je autorizována
nezávislými institucemi.

Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka křídla:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

90 mm
101 mm
74 mm
86 mm
123,5 mm

Plastová okna a dveře z profilového
systému SALAMANDER®, nebo profilových
řad RI Line®, Vás okouzlí svým neobyčejným,
nadčasovým vzhledem. Propůjčí Vašemu
domu individuální charakter a takovou
atmosféru, kterou si sami přejete.

Osmikomorový systém se středovým těsněním, které podstatně snižuje vliv vnějších klimatických
podmínek a vlhkosti, čímž zajišťuje mnohem vyšší kvalitu otvorové výplně. Skvělý design s předsazeným
křídlem, které také zastává funkci „okapničky“.
Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K)
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťujíci pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
Středové těsnění snižující negativní vlivy klimatických podmínek a vlhkosti.
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Standardní nabídka RI OKNA®

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PVC SYSTÉMŮM
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01 Okenní klika BEAT® (čep 35 mm, 40 mm)

B

S

B

S

A

B

A

B

02 Okenní klika HOPPE® Atlanta Secustik zamykatelná

K

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PVC SYSTÉMŮM
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03 Okenní klika S-QUADRA® ZCL (čep 35 mm, 40 mm)
04 Okenní klika S-QUADRA® ZCS (čep 35 mm, 40 mm)
05 Okenní klika MIRA® ZCS (čep 35 mm, 40 mm)
06 Zamykatelná klika FAB® 7721a/7
(čep 40 mm, 60 mm)

24

07 Okenní klika HOPPE® Atlanta Secustik
08 Okenní klika BEAT® s knoflíkem
09 Balkónová klika BEAT® vnější s rozetou
10 Balkónová klika BEAT® vnitřní s rozetou
11 Hliníková okenní klika (čep 35 mm, 40 mm, 60 mm)
K

Typ A

K

Typ B

K

Typ C

12 Okenní klika MIRA® ZCL (čep 35 mm, 40 mm)
13 Okenní klika BEAT® zamykatelná
14 Balkónová klika vnější snížená s prodlouženým
čtyřhranem
15 Pákové ovládání
16 Dětská pojistka MACO®
17 Madélko pro balkónové dveře
18 Stavěč dveřního křídla
19 Samozavírač a ramínko GEZE® TS2000/TS4000

K

Typ G

K

Typ I

B

H

K

Klika - Madlo

20 Rozeta (vnější bez zakrytí; vnější se zakrytím; vnitřní)
21 Pant na vchodové dveře DR. HAHN®

25

22 Dveřní klika bez zakrytí HOPPE® Tokyo
(klika - koule; klika - klika)

K

23 Dveřní klika se zakrytím HOPPE® Paris
(klika - koule; klika - klika)
B
S
A
B

Bílá
Stříbrná
Alpaka
Bronzová

H
K
E
E

Hnědá
Kartáčovaný nerez
Zlatý Elox
Stříbrný Elox

24 Madlo kovové (jedno- nebo oboustranné);
Klika - Madlo kovové
25 Madlo rovné (jedno- nebo oboustranné)
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RI OKNA®

®

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO®

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO

25

Systém PONZIO® pro okna a dveře

PT 50

26

Okenní systém PONZIO®

PE 68

Počet komor: 1
Počet těsnění: 2
Stavební hloubka:
52 mm
Šířka křídla:
52 mm

Počet komor: 3
Počet těsnění: 3
Stavební hloubka:
68 mm
Šířka křídla:
76 mm
Š. termopřepážky:
32 mm

Tento systém bez tepelné izolace je určen
především pro tvorbu vnitřních konstrukcí:
zástěn proti průvanu, pokladních boxů,
dělících stěn apod. Používá se rovněž
k výrobě posuvných dveří, lítacích dveří a dveří
s utěsněním proti kouři.

Tento okenní profil s přerušeným tepelným
mostem zaručuje výborné tepelně izolační
vlastnosti. Stavba systému se vyznačuje
mimo jiné značnou tuhostí, což umožňuje jeho
použití u konstrukcí velkých rozměrů. Možnost
zalícování křídel.

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 2 - 39 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění s prodlouženou životností (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1250 x 2400 mm,
dvoukřídlých 2371 x 2341 mm.
Kouřová nepropustnost tříd Sa a Sm.

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 13 - 51 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou
životností (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1200 x 2400 mm.

Okenní systém se zvýšenou tepelnou izolací

POŽÁRNÍ ODOLNOST
Hliník je nehořlavý materiál. Umocní-li
se jeho mohutnost speciálními doplňky
a těsněním, může získat různé stupně
požární odolnosti.

PE 68 HI

Počet komor: 3
Počet těsnění: 3
Stavební hloubka:
68 mm
Šířka křídla:
76 mm
Š. termopřepážky:
32 mm

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO®

SOULAD S TEPLEM
Hliník je dobrý vodič tepla, proto musí
být profil složen ze dvou částí, které jsou
pevně spojeny pomocí izolačních můstků.
Tento izolační prostor může být vyplněn
izolačními vložkami a díky přídavným
tepelným těsněním lze dosáhnout různých
tepelně izolačních vlastností.

VZDOR PROTI VODĚ
Oproti většině jiných kovů hliník nerezaví.
KLÍČ KE SPOKOJENOSTI
Tepelně izolační vlastnosti a zvukový útlum
hliníkových profilů jsou vynikající a zcela
jasně splňují vysoce nastavenou laťku
standardů moderního bydlení.
ŘÍCI DŮM UŽ DNES NESTAČÍ
Díky našim hliníkovým produktům vtisknete
svému domu jedinečnou originalitu a
získáte bezprostřední kontakt s Vaší
zahradou či projevy přírody, aniž byste
slevili z Vašeho pohodlí a jistoty teplého
domova.
POHYB A OVLÁDÁNÍ
Funkci otvíravě sklopnou zná už skoro
každý. U hliníkových systémů lze otvíravé
části i posouvat, vyklápět ven či skládat.

Profilový systém s podobnou konstrukcí
jako PE 68, avšak se zvýšeným tepelným
komfort em, kt erého je dosaženo díky
speciálnímu odizolování jeho vybraných částí.
Je velmi pevný a stabilní a je vhodný i pro
konstrukce velkých rozměrů.
Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 13 - 51 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění s prodlouženou životností (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1200 x 2400 mm.
Vynikající izolační vlastnosti díky speciálnímu
odizolování vybraných částí profilu.
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Okenní systém PONZIO®

PE 78

Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Stavební hloubka:
78 mm
Šířka křídla:
86 mm
Š. termopřepážky:
32 mm

Tento výrazně pevný a odolný profilový systém,
garantující mnohaleté bezproblémové užívání,
je určen především pro konstrukce s vysokými
požadavky na tepelně izolační vlastnosti.
Zároveň je vhodný také při tvorbě konstrukcí
velkých rozměrů.
Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 23 - 61 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1000 x 3000 mm,
dvoukřídlých 2500 x 2400 mm,
sklopně posuvných 1800 x 2400 mm.
28

PE 78 HI

Dveřní systém PONZIO®

PE 68

Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Stavební hloubka:
78 mm
Šířka křídla:
86 mm
Š. termopřepážky:
32 mm

Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Stavební hloubka:
68 mm
Šířka křídla:
68 mm
Š. termopřepážky:
24 mm

Vynikajícího tepelného a zvukového komfortu
je dosaženo speciálním odizolováním vybraných
částí (uzavřená komora pod sklem, výplň
z aerogelu, aj.). Vysoce pevný a stabilní systém.

Tepelně izolovaný dveřní systém s koplanární
strukturou profilů. Skvělá kompatibilita
umožňuje velmi snadné napojení dveří
v jakémkoliv místě konstrukce. Výrazně
pevný a odolný systém garantující mnohaleté
bezproblémové užívání.

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 23 - 61 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění s prodlouženou životností (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1000 x 3000 mm,
dvoukřídlých 2500 x 2400 mm,
sklopně posuvných 1800 x 2400 mm.
Vynikající izolační vlastnosti díky speciálnímu
odizolování vybraných částí profilu.

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO®

Okenní systém se zvýšenou tepelnou izolací

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 13 - 51 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1350 x 2500 mm,
dvoukřídlých 2500 x 2500 mm.
Práh vysoký standardně 20 mm.
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Dveřní systém PONZIO®

Protipožární systém PONZIO®

PE 78

NT 78 EI
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Stavební hloubka:
78 mm
Šířka křídla:
78 mm
Š. termopřepážky:
32 mm

Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Stavební hloubka:
78 mm
Šířka křídla:
78 mm
Š. termopřepážky:
32 mm

Vysoce stabilní pevný profilový systém vhodný
pro různé kontrukce dveří velkých rozměrů
se zvláště vysokými požadavky na výborné
tepelně izolační vlastnosti. Tento systém
je jedním z nejvíce energeticky účinných řešení.

Systém pro vnitřní či vnější protipožární stěny.
Speciální výztužné prvky v kombinaci s konstrukcí
profilu jsou zárukou vysoké odolnosti a stability.

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 23 - 61 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1400 x 2500 mm,
dvoukřídlých 2500 x 2500 mm.
Práh vysoký standardně 20 mm.
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Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 8 - 50 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1400 x 2400 mm,
dvoukřídlých 2400 x 2400 mm.
Práh vysoký standardně 20 mm.
Požární odolnost a kouřová nepropustnost
díky sádrovým či křemičitanovým izolačním
vložkám o šířce 35 mm.
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Zdvižně posuvný systém PONZIO®

SLIDING SL 1600 TT
Počet komor:
Stavební hloubka rámu (1-kolej):
Stavební hloubka rámu (2-kolej):
Stavební hloubka rámu (3-kolej):
Stavební hloubka křídla:
Výška rámu:
Výška křídla:
Pohledová výška:

3
160 mm
160 mm
247 mm
67 mm
47 mm
94 mm
125 mm

Posuvný systém je určen především pro vnější
konstrukce a byl vyvinut pro nejnáročnější
zákazníky. Splňuje vysoké požadavky na izolační
vlastnosti a současně nabízí vysoký komfort
ovládání. Jednoduše tak můžete otevřít téměř
celou stěnu Vašeho pokoje a mnohem více tak
propojit Váš domov s terasou a exteriérem. Mezi
velké výhody systému patří možnost elegantního
zapuštění do podlahy, čímž je docíleno minimální
spáry mezi podlahou a rámem.
Hliníkové zdvižně posuvné dveře značky PONZIO® jsou tepelně izolovaným posuvným systémem
s detailně propracovaným konceptem, který splňuje vysoká očekávání uživatele, vysokou kvalitu,
izolaci a disponuje velmi snadným ovládáním. Struktura profilů umožňuje provedení stabilních
velkorozměrových konstrukcí a to až šestikřídlových o maximální hmotnosti křídla 400 kg. Jedná
se o tříkomorové profily s přerušeným tepelným mostem. Polyamidový tepelný most je vyztužen
skelnými vlákny. Tento systém je perfektně odolný vůči nepříznivým klimatickým vlivům.
Zasklení/Výplně izolační dvojsklo nebo izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla
Ug až 0,5 W/m2K. Hloubka zasklívací drážky 12 - 51 mm.
Značková kování a zámky PONZIO® a G-U®. Varianty: klika-mušle, klika-klika + cylindrická
vložka FAB® oboustranná.
Těsnění černé barvy ze syntetické pryže s prodlouženou životností (EPDM).
Maximální rozměry: Výška křídla max. 3000/3400 mm; šířka křídla max. 3300 mm.
Rozměry je vždy nutno ověřit!
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Možnosti provedení:

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO®

1

2

3

4

5

6
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Fasádní systém PONZIO®

Fasádní systém PONZIO®

PF 152

34

PF 152 ESG
Stavební hloubka:
54 - 219 mm
Šířka sloupků:
52 mm
Šířka příček:
52 mm
Šířka vnějších
krycích lišt:
51 mm

Stavební hloubka:
52 mm
Šířka sloupků:
52 mm
Šířka příček:
52 mm
Šířka vnějších
krycích lišt:
51 mm

Fasádní systém na bázi sloupků a příček, jehož
technická řešení umožňují stavbu rovných
nebo obloukových stěn, realizaci vnějších
i vnitřních úhlů. Tento fasádní systém, který
se mimo jiné vyznačuje výbornými tepelně
a zvukově izolačními vlastnostmi, je ideální
volbou pro realizaci zimních zahrad, ale také
ke konstrukcím krycích stěn, přístřešků,
světlíků, aj.

Krycí bezrámová stěna se systémem
konstrukčního lepení, tento systém je primárně
určen k tvorbě lehkých dělících stěn a jiných
prostorových konstrukcí. Tento výborný
fasádní systém, který disponuje skvělými
tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi, tvoří
z vnější strany jednotnou hladkou skleněnou
stěnu rozdělenou svislými a vodorovnými
přímkami.

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 2 - 56 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou
životností (EPDM).

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 28, 30 a 32 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou
životností (EPDM).

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO®

ARCHITEKTURA KOVU A SKLA
Hliníkové konstrukce nabízí plné využití
nejvzácnějšího architektonického prvku:
skla. Naše výrobky minimalizují pohledové
plochy rámů a rastrování natolik, že vytváří
dojem jednolitosti. Čistý tvar sám o sobě nic nevyjádří originalitu Vaší stavby lépe.
Díky svým vlastnostem mohou být otvíravé
plochy hliníkových konstrukcí větší a pevnější
než u jiných materiálů. Hliníkové systémy
navíc umožňují zasklívat nadrozměrné
tabule skel o hmotnosti přesahující 500 kg.
FASÁDNÍ PROFILY
Tepelně izolační konstrukce z materiálů
na bázi vysoce odolného laminátu
jsou vhodné především ke stavbě
v kolmých či polygonálních fasádách
a ve střešních konstrukcích. Splněná
kritéria přísných evropských norem
znamenají mimořádnou odolnost proti
všem myslitelným klimatickým jevům jako
bouřky, silné deště, poryvy větru apod.
Za účelem zlepšení tepelné izolace jsou
hliníkové profily odděleny polyamidovými
prvky, které pro další snížení koeficientu
tepelné prostupnosti mohou být vyplněny
izolačními vložkami.
ZÁRUKA KVALITY
Je skryta v použití osvědčeného systému.
Zaručujeme nejvyšší úroveň zpracování
profilů a kompletaci výrobků. Lakování
profilů pro veškeré prvky provádíme
v nejvyšší kvalitě s mimořádnou odolností
(technologie QUALICOAT®).
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Fasádní systém se zvýšenou tepelnou izolací

PF 152 HI

PF 152 EI

Stavební hloubka:
54 - 219 mm
Šířka sloupků:
52 mm
Šířka příček:
52 mm
Šířka vnějších
krycích lišt:
51 mm

Stav. hloubka:
52 mm
Šířka sloupků:
52 mm
Šířka příček:
52 mm
Š. vn. kr. lišt:
51 mm

Tento systém tvořený sloupky a příčlemi se
zvýšenými tepelně technickými vlastnostmi je
nejčastěji používán u energeticky úsporných
staveb. Speciální konstrukce termického dílu
tvořeného plastovými pásky s nízkoemisními
vrstvami a další vynikající vlastnosti řadí tento
fasádní systém mezi absolutní světovou
špičku na trhu s fasádními prosklenými
stěnami.

Vynikající fasádní systém s požárně odolnou
konstrukcí. Vysoce kvalitní vnitřní zpevňující
profily s protipožárními vložkami se speciálními
spojkami příčle-sloupek zajišťují nosnost
konstrukce v případě požáru. Expanzní páska
chrání termické proložky a utěsňuje spoje, címž
tvoří požárně izolační a odolný díl konstrukce.

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 38 - 56 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou
životností (EPDM).
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Protipožární fasádní systém PONZIO®

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 28, 30 a 32 mm.
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou
životností (EPDM).
Klasifikace požární odolnosti v plném rozsahu.
Zařazen do tříd EI 60 a EI 30.
Kouřová nepropustnost třídy Sa a Sm.
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Systém pro konstrukce zimních zahrad

PF 152 WG

CELOROČNÍ OÁZA KLIDU A POHODY
Zimní zahrada se pro každého ihned stává
jedním z nejoblíbenějších míst v domě,
obytnou místností se vším všudy, plnou
světla a pohody. Jako celoroční oáza
klidu a centrum rodinného života je totiž
ideálním místem nejen k odpočinku,
ale také k stolování či pořádání oslav.
Stavební hloubka:
139 a 159 mm
Šířka sloupků:
98 a 66 mm
Šířka příček:
62, 76, 97, 99
a 111 mm
Šířka vnějších
krycích lišt:
75 mm

Vysoce kvalitní systém určený především pro
realizace zimních zahrad, umožňující vytváření
značně komplikovaných konstrukcí (kloubový
systém používaný u částí střech, stěn a okapů
umožňuje natáčení ploch v rozm. od 7°
do 45° sklonu). Systém je plně kompatibilní
s okenními, dveřními a posuvnými systémy
z nabídky značky PONZIO®.

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými
panely o tloušťce 8 - 42 mm (po 2 mm).
Značkové kování nejvyšší kvality.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou
životností (EPDM).
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Z technického hlediska jde o zasklenou
hliníkovou konstrukci přičleněnou k domu.
Dokonale zvládnutá zimní zahrada je velmi
vítaným rozšířením obytných prostor
a výrazným architektonickým prvkem,
který kladně obohacuje interiér i exteriér
jakékoliv stavby.
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Zasklení balkónů a lodžií

BEZRÁMOVÝ SYSTÉM

Zasklení balkónů a lodžií

RÁMOVÝ SYSTÉM

Rozměr křídla:
300 - 1400 mm
Výška zasklení:
2700 mm
Zasklení:
Kalené sklo
6, 8 a 10 mm

Rozměr křídla:
400 - 1400 mm
Výška zasklení:
2500 mm
Zasklení:
Sklo CONNEX®
3.3.1 a 4.4.2

Posuvně otevíravý systém - tzv. jednokolejka.
Osazení v hliníkovém profilu. Standardní barvy
konstrukce jsou bílá a ELOX® F1.

Posuvný systém - tzv. dvoukolejka či tříkolejka.
Osazení v hliníkovém profilu. Standardní barvy
jsou bílá a hnědá. U vyšších sestav kalené sklo.

Rámový/Bezrámový zasklívací systém balkónů a lodžií zajišťuje nejen minimalizaci tepelných ztrát,
ale také účinnou ochranu proti vlivům nepříznivého počasí, hluku, prachu či exhalacím. Také se
jedná o účinnou překážku proti vloupání. Zasklením balkónu nebo lodžie vzniká nová užitná plocha,
fasádní dekorace a zároveň se automaticky zvyšuje hodnota celé nemovitosti. Systém je velmi
snadno ovladatelný a nenáročný na údržbu.
Vysoce odolná konstrukce z nejkvalitnějších materiálů umožňující, díky inovačním technologiím,
bezpečné a pohodlné zasklení balkónu nebo lodžie bez zásahu do vzhledu fasády stavby. Nenáročná
údržba - bezproblémové čištění skel z vnitřní i vnější strany.
Posuvné/Skládací části tohoto zasklívacího systému balkónů a lodžií jsou technologicky a kvalitativně
na té nejvyšší úrovni. Systém nijak nenarušuje architektonické řešení fasády, naopak spíše dodává
na estetické hodnotě, protože architektura kovu a skla je vysoce elegantní ve všech ohledech.
Zasklení balkónu či lodžie vede v podstatě ke vzniku nové „místnosti“, kterou je možno obývat
v kterémkoliv ročním období za jakéhokoliv počasí. Skleněné tabule jsou bezpečně umístěny
v kolejničkách vklíněných mezi stropem a zábradlím nebo podlahou.
Veškeré součásti těchto systémů jsou zpracovány s nejvyšší přesností a za využití nejmodernějších
inovačních technologií. To vše při neomezeném výhledu do okolní krajiny z tepla Vašeho domova.
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Standardní nabídka RI OKNA®

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLINÍKOVÝM SYSTÉMŮM
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13

16

01 Okenní klika

K

K

02 Okenní klika

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLINÍKOVÝM SYSTÉMŮM

15

03 Okenní klika
04 Dveřní klika
05 Dveřní klika
06 Dveřní koule
07 Stavěč dveřního křídla
08 Rozeta (bez zakrytí; se zakrytím; bezpečnostní)
09 Dveřní pant
10 Samozavírač a ramínko GEZE® TS2000/TS4000
11 Zvonkové tablo
12 Poštovní schránky
13 Jednobodový zámek

17

18

14 Tříbodový zámek

K

K

15 Madlo kovové - typ A
(jednostranné nebo oboustranné)
16 Madlo rovné (jednostranné nebo oboustranné)
17 Madlo kovové - typ B
(jednostranné nebo oboustranné)
18 Madlo kovové - typ C
(jednostranné nebo oboustranné)
19 Madlo kovové - typ G
(jednostranné nebo oboustranné)

19

20

K

K

20 Madlo kovové - typ I
(jednostranné nebo oboustranné)

B
S
B

Bílá
Stříbrná
Bronzová

Č
K
RAL

Černá
Kartáčovaný nerez
Barvy dle vzorníku RAL®
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Fasádní systém

VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY
Vláknocement je moderní stavební materiál vyrobený z přírodních surovin šetrných k životnímu
prostředí. Vláknocementové desky lze použít pro všechny lehké větrané fasádní konstrukce.
Svými hlavními přednostmi jako je nehořlavost, mrazuvzdornost a odolnost vůči vnějšímu prostředí,
ale také výbornými mechanickými a izolačními vlastnostmi představují ideální materiál pro moderní
větrané fasády.

Opláštění ze sendvičových panelů tloušťky 4 mm na bázi ALUCOBONDu v nýtovaném, lepeném
a SZ systému.
Opláštění z cementovláknitých desek tloušťky 8 mm (CEMBRIT, ETERNIT, SILBONIT) v systému
nýtovaném, lepeném a se skrytým uchycením.
Opláštění z kompozitních panelů tloušťky 6 mm a 8 mm (FUNDERMAX, TRESPA, PARKLEX)
v systému nýtovaném, lepeném a se skrytým uchycením.
Opláštění z plechových kazet tloušťky 1 mm na bázi DEKMETAL v systému se skrytým nebo
viditelných uchycením.
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45
VLÁKNOCEMENTOVÉ SYSTÉMY

Imitace designů značky DEKOR® (platí pro plastové i hliníkové systémy)

IMITACE A BARVY
Standardní nabídka

Bílá

RAL 9003 (SALAMANDER® Weiß)

Winchester
COVA® 49240

Zlatý dub

Ořech 21

Tmavý dub

Mahagon

COVA® 49158

COVA® 49201

HORNSCHUCH® F436-2007

COVA® 49107 (SALAMANDER®)

Nestandardní nabídka

Macoré

Tiama

Dunkelrot

Weinrot

Brillantblau

Horská borovice

Lichtgrau

Achatgrau

Basaltgrau

Schokobraun

Metbrush Alu 69

Anthrazitgrau

Cheyenne

Meranti

Oregon 4

Vermont

Grau

Weiß Genarbt

Stahlblau

Moosgrün

Dunkelgrün

Dunkelblau

Douglasie

Creme

Polareiche

Metbrush Anthrazit

RENOLIT® 3162.002.167

RENOLIT® 7251.050.167

RENOLIT® 3214.009.195

RENOLIT® 5150.050.167

436.3081

COVA® 49237 PN

RENOLIT® 7038.050.167

COVA® 49233 PR

(Mechově zelená)
RENOLIT® 6005.050.167

(Tmavě červená)
RENOLIT® 3081.050.167

RENOLIT® 7012.050.167

RENOLIT® 1192.001.167

(Mechově zelená)
RENOLIT® 6125.050.167

RENOLIT® 3005.050.167

(Hnědý palisandr)
RENOLIT® 8875.050.167

COVA® 49254 PL

RENOLIT® 5030.095.167

RENOLIT® 5007.050.167

HORNSCHUCH® F436-1001

RENOLIT® 7155.050.167

RENOLIT® 3152.009.167

RENOLIT® 3069.041.167

RENOLIT® 7016.050.167

RENOLIT® 9152.050.168

RENOLIT® 1379.050.167

436.1006

Standardní a nestandardní nabídka dekorů a barev se může u jednotlivých profilových řad lišit. Pro konkrétní výběr dekoru či barvy
je nutno kontaktovat našeho obchodního zástupce. Další dekory a barvy jsou k dispozici pouze na dotaz, nebo dle nejaktuálnější
nabídky společnosti RI OKNA®. Výše uvedený vzorník barev je pouze orientační. Jednotlivé dekory a barvy vyobrazené na obrázcích
se mohou ve skutečnosti lišit. Více informací Vám poskytnou obchodní zástupci naší společnosti.
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Odstíny dle vzorníku RAL® (platí pouze pro hliníkové systémy)

BARVY RAL®

RAL 1000

RAL 1001

RAL 1002

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1005

RAL 1006

RAL 1007

RAL 1011

RAL 1012

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1024

RAL 1026

RAL 1027

RAL 1028

RAL 1032

RAL 1033

RAL 1034

RAL 1035

RAL 1036

RAL 1037

RAL 2000 RAL 2001

RAL 2007

RAL 2008 RAL 2009 RAL 2010
Hellrotorange

Verkehrsor.

Signalorange

RAL 2011

RAL 2012

RAL 2013

RAL 3000 RAL 3001

RAL 3014

RAL 3015

RAL 3016

RAL 3017

RAL 3018

RAL 3020 RAL 3022 RAL 3024

Grünbeige

Rapsgelb

Leuchthellor.

Altrosa

Beige

Verkehrsgelb

Hellrosa

Sandgelb

Ockergelb

Korallenrot

Signalgelb

Leuchtgelb

Rosé

Goldgelb

Currygelb

Tieforange

Erdbeerrot

Honiggelb

Melonengelb

Lachsorange

Verkehrsrot

Maisgelb

Ginstergelb

Perlorange

Narzissengelb

Dahliengelb

Feuerrot

Lachsrot

Leuchtrot

Braunbeige

Pastellgelb

Signalrot

Zitronengelb

Perlbeige

Perlweiß

Perlgold

Elfenbein

Sonnengelb

Hellelfenbein

Gelborange

RAL 1016

Schwefelgelb

Rotorange

RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007
Karminrot

Rubinrot

Purpurrot

Weinrot

Schwarzrot

RAL 1017
Safrangelb

RAL 1018
Zinkgelb

RAL 1019
Graubeige

RAL 1020
Olivgelb

RAL 2002 RAL 2003 RAL 2004 RAL 2005
Blutorange

Pastellorange

RAL 3009 RAL 3011
Oxidrot

Braunrot

Reinorange

Leuchtorange

RAL 3012

RAL 3013

Beigerot

Tomatenrot

RAL 3026 RAL 3027

RAL 3028 RAL 3031

RAL 3032 RAL 3033 RAL 4001

RAL 4002 RAL 4003 RAL 4004

RAL 5008 RAL 5009 RAL 5010

Leuchthellrot

Himbeerrot

Reinrot

Orientrot

Perlrubinrot

Perlrosa

Rotlila

Rotviolett

Erikaviolett

Bordeauxviol.

RAL 4005 RAL 4006 RAL 4007
Blaulila

Verkehrspur.

Purpurviolett

RAL 4008 RAL 4009 RAL 4010
Signalviolett

Pastellviolett

Telemagenta

RAL 4011

RAL 4012

RAL 5000 RAL 5001

RAL 5002 RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007

RAL 5011

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5019

RAL 5020 RAL 5021
Ozeanblau

Wasserblau

RAL 5022 RAL 5023 RAL 5024
Nachtblau

Fernblau

Pastellblau

RAL 5025 RAL 5026 RAL 6000 RAL 6001
Perlenzian

Perlnachtblau

Patinagrün

Smaragdgrün

RAL 6002

RAL 6003

RAL 6004

RAL 6005

RAL 6006 RAL 6007

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6013

RAL 6014

RAL 6015

RAL 6016

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6020

RAL 6021

RAL 6022

RAL 6024

RAL 6025 RAL 6026 RAL 6027

RAL 6038 RAL 7000 RAL 7001

RAL 7002

Stahlblau

Olivgrün

Blaßgrün

Lichtblau

Blaugrün

Moosgrün

Grauoliv

Flaschengrün

Türkisblau

Capriblau

RAL 6008 RAL 6009 RAL 6010
Braungrün

Grasgrün

Resedagrün

Schwarzgrün

Schilfgrün

RAL 6028 RAL 6029 RAL 6032 RAL 6033 RAL 6034

RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7009 RAL 7010
Moosgrau

Signalgrau

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7031

RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034

RAL 8001

RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007

Ockerbraun

Signalbraun

RAL 8029 RAL 9001
Perlkupfer

Cremeweiß

Gelboliv

Schwarzblau

Schwarzoliv

Signalblau

Türkisgrün

RAL 6035 RAL 6036 RAL 6037

Brillantblau

Maigrün

Gelbgrün

Weißgrün

Laubgrün

Chromoxidgr.

RAL 7021

RAL 7022 RAL 7023 RAL 7024
Umbragrau

Betongrau

RAL 7026 RAL 7030

RAL 7038 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044
Achatgrau

Quarzgrau

Fenstergrau

Verkehrsgr. A

Verkehrsgr. B

Seidengrau

RAL 7045

RAL 7046 RAL 7047

RAL 7048 RAL 8000

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022 RAL 8023 RAL 8024

RAL 8025 RAL 8028

RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007

RAL 9010

RAL 9011

RAL 9016

RAL 9017

RAL 9018

RAL 9022 RAL 9023

Zementgrau

Lehmbraun

Grauweiß

Gelbgrau

Kupferbraun

Signalweiß

RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037
Lichtgrau

Rehbraun

Signalschw.

Platingrau

Staubgrau

RAL 8008 RAL 8011
Olivbraun

Tiefschwarz

Nußbraun

Weißalumin.

Rotbraun

Graualumin.

Basaltgrau

Sepiabraun

Reinweiß

Braungrau

Kastanienbr.

Graphitschw.

Schiefergrau

Mahagonibr.

Verkehrsweiß

Anthrazitgrau

Schokolade-br.

Verkehrssch.

Schwarzgrau

Graubraun

Papyrusweiß

Telegrau 1

Schwarzbr.

Perlhellgrau

Telegrau 2

Orangebraun

Graphitgrau

Telegrau 4

Beigebraun

Silbergrau

Enzianblau

RAL 7016

Eisengrau

Fehgrau

Azurblau

Reingrün

Zeltgrau

Leuchtgrün

Graublau

Perlopalgrün

Grüngrau

Kieferngrün

Saphirblau

Perlgrün

Khakigrau

Lichtgrün

Tannengrün

Ultramarinbl.

Pastelltürkis

Beigegrau

Opalgrün

Verkehrsblau

Grünblau

Minttürkis

Mausgrau

Farngrün

Himmelblau

Violettblau

Signalgrün

Kieselgrau

Verkehrsgrün

Taubenblau

Perlbrombee.

Minzgrün

Blaugrau

Braunoliv

Kobaltblau

Perlviolett

IMITACE DESIGNŮ A BARVY

Díky anodické oxidaci můžeme zachovat pravý efekt přírodního hliníku, aniž bychom se báli jeho zestárnutí. Eloxováním lze získat
až deset tónů kovového vzhledu. Pro koho je kov opticky příliš studený materiál, toho rozehřejeme více než třemi sty druhy barev
nanášených práškovou technologií. Využíváme kompletní stupnice RAL® a nabízíme i metalické barvy, které jsou známé spíše
z automobilového průmyslu. Výše uvedený vzorník barev je pouze orientační. Jednotlivé barvy vyobrazené na obrázcích se mohou
ve skutečnosti lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší společnosti.

Granitgrau

Perlmausgr.

Blaßbraun

Olivgrau

Steingrau

Grünbraun

Terrabraun

Perldunkelgr.
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RI OKNA®

POZNÁMKY
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Tento produktový katalog vydává akciová společnost RI OKNA a.s., IČ: 60724862, DIČ: CZ60724862, se sídlem Úkolky 1055,
696 81 Bzenec, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626 (dále jen
„společnost RI OKNA®“) s cílem informovat veřejnost o výrobcích a službách, které na trhu nabízí zejména prostřednictvím členů své
obchodní sítě. Katalog je určen výhradně pro osobní nekomerční využití v souladu s právním řádem České republiky.
Přestože úplnosti, přesnosti a aktuálnosti údajů o jednotlivých produktech je věnována veškerá péče, informace v tomto katalogu
obsažené jsou pouze obecné povahy, mohou být bez dalšího měněny a společnost RI OKNA® ani členy obchodní sítě společnosti
RI OKNA® nezavazují. Údaje vztahující se k jednotlivým výrobkům mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření
kupní ani jiné smlouvy. V zájmu trvalého zdokonalování svých produktů si společnost RI OKNA® vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího
modifikovat popisované vlastnosti a specifikace produktů představovaných v tomto katalogu. Typy jednotlivých produktů jakož
i příslušenství se mohou od platné nabídky lišit. Společnost RI OKNA® nenese odpovědnost za případné chyby nebo omyly obsažené
v tomto katalogu. Bližší informace o sortimentu, technické specifikaci, cenách, prodejních a záručních podmínkách, možnostech
a podmínkách financování nákupu, jakož i termínech dodávek lze získat jak u společnosti RI OKNA®, tak u členů její obchodní sítě.
Tento katalog a jeho jednotlivé části požívají ochrany podle právních předpisů v oblasti práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví
a dalších obecně závazných právních předpisů. Jakékoli nakládání s katalogem nebo jeho obsahem v rozporu s právními předpisy
a s jeho účelem, a to bez ohledu na způsob či formu (zejména kopírování, reprodukování, publikování, upravování obsahu katalogu
a jeho jednotlivých částí apod.), je bez předem uděleného písemného souhlasu společnosti RI OKNA® zakázáno.

RI OKNA a.s.
Na Bažantnici 1554 (plastové systémy)
Úkolky 1055 (hliníkové systémy)
696 81 Bzenec
Česká republika
telefon: +420 - 518 389 511; +420 - 518 389 519
volejte zdarma: 800 746 562 (800 RI OKNA)
fax: +420 - 518 389 516; +420 - 518 389 539
e-mail: info@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz
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