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STŘEŠNÍ OKNA 
 OD ČESKÉHO VÝROBCE

Střešní okna Vám předvedeme, poradíme s výběrem rozměrů i doplňků. 

Zkonzultujeme nejvhodnější rozmístění střešních oken buď nad projektem nebo přímo na místě realizace. 

Naše návštěva je bezplatná a nezávazná.

Střešní okna dodáme vašim pokrývačům nebo je namontujeme vlastními montéry. 

Prodejem oken pro nás zakázka nekončí. Záruční i pozáruční servis je samozřejmostí.

Postaráme se Vám o střešní okna.

Již v roce 1986 Ing. Václav Soukup nakreslil první střešní okno a zahájil výrobu střešních 
oken FENESTRA. Na začátku se vyrábělo pouze 5 rozměrů dřevěných oken. Postupně 

se nabídka rozšiřovala až na současný výrobní program: střešní okna dřevěná/plastová/
poplastovaná, s různým typem zasklení, 5 konstrukčních typů. 16 standardních rozměrů 

doplňuje program oken vyráběných „na míru“ dle Vámi zadaných rozměrů.

Zárukou kvality oken FENESTRA není pouze výběr kvalitních materiálů, použití moderních 
technologií, dlouholeté zkušenosti s výrobou střešních oken, ale i důsledná kontrola po 
celou dobu výrobního procesu. Výsledky jsou přenášeny do identifikačního štítku každého 

výrobku. Tento systém zajišťuje deklarovanou kvalitu a umožňuje poskytnutí mimořádně 
vysoké záruky - až 15 let.

Montáž střešního okna FENESTRA je jednoduchá, díky unikátní konstrukci středového 
kování zvládne vysazení a nasazení křídla okna pouze jeden montér. 

I dodatečná montáž doplňků je stejně jednoduchá.

Jsme česká rodinná firma - střešní okna FENESTRA přes 36 let vyvíjíme, zlepšujeme, 
zdokonalujeme – VYBERTE SI.

JIŽ OD ROKU 1986 

Ing. Vladimír Soukup
 jednatel 
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Prémiová střešní okna řady 
THERMICAL a WARM PLASTIC 
odlišuje od standardních střeš-
ních oken teplá úprava okenního 
křídla, která zajišťuje výrazně 
vyšší odolnost před konden-
zací vzdušné vlhkosti na okně. 
Spočívá v  širších okenních 
profilech (šířka profilu 58 mm 
– u  standardních oken jen 45 
mm), které zajistí nejenom vyšší 
povrchovou teplotu, ale součas-
ně umožňují vsadit okraj skla 

hlouběji do profi-
lu křídla (zapuštění 
23 mm – u  stan-
dardních oken jen 10 
mm). Okraj skla je vždy 
nejchoulostivější. Aby se 
okno nerosilo po obvodu 
skla, musí být tento okraj 
více zasazen do profilu křídla, 
lépe zaizolován. Okraj 2-skla je 
navíc u oken THERMICAL sho-
ra zateplen 5 mm extrudova-
ného polystyrenu.

Oplechování je vyrobeno z  hli-
níkového oboustranně lako-
vaného plechu nevyžadující 
žádnou údržbu. Plechové kryty 
jsou s  oknem spojeny skrytým 
spojem, bez použití vrutů. Je 
tím zaručena 100% vodotěsnost 
i v dlouhodobém horizontu.

izolační vlastnosti. Lemování 
střešních oken se zateplovací 
sadou je již z  výroby opatřeno 
extrudovaným polystyrenem 
o  tloušťce 30 mm, který zatep-
luje vnější stranu rámu okna 
po celé jeho výšce - tedy 
v místech, kde okno vyčnívá do 
chladného venkovního prostoru.

Zateplením se vnitřní povr-
chová teplota okenního rámu 
zvýší o  5,5°C, čímž se odsouvá 
možnost kondenzace vody na 
pevných částech okna výrazně 
nad bezpečnou hranici dopo-
ručených hodnot. Součinitel 
tepelné vodivosti zateplení 
λ=0,033 W/mK.

Zateplovací sada THERMOS 
zatepluje střešní okno v  celé 
jeho výšce nad rovinou stře-
chy. Okno je tak „oblečeno do 
teplého kabátu“ v  chladném 
prostoru, tedy v místech, kde je 
rám tepelně nejvíce namáhán.

ZATEPLENÍ NADSTŘEŠNÍ 
ČÁSTI OKNA

TEPLÁ ÚPRAVA 
OKENNÍHO KŘÍDLA 
= ŠIRŠÍ OKENNÍ PROFILY

OPLECHOVÁNÍ BEZ 
VRUTŮ

1

3

2

VÝHODY OKEN FENESTRA

Střešní okna FENESTRA se za-
teplovací sadou THERMOS 
mají výrazně lepší tepelně- 

stop  
kondenzaci

stop promrzání 
a vlhkosti

58 mm

23 mm
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Jedinečná technologie výroby na automa-
tickém tvářecím centru umožňuje vyrobit 
horní díl lemování z jednoho kusu. Tím 
je zaručen bezpečný odvod dešťové vody 
z  celé plochy střechy nad oknem a  sto-
procentní jistota nezatékavosti i v zim-
ních měsících, kdy se nad oknem často 
zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá.

Ostění střešního okna by mělo být provedeno pod oknem svisle, 
nad oknem vodorovně. Zajistí se tím maximální prosvětlení místnos-
ti, ale především se nenaruší přirozené proudění vzduchu kolem skla, 
což podstatně snižuje možnost kondenzace vnitřní vzdušné vlhkosti 
na ploše skla.
Originální termolišty prémiových střešních oken řady EXCELLENT 
a THERMICAL vytváří v místech, kde vnitřní ostění svírá se sklonem 
střechy ostrý úhel, dodatečný prostor pro zesílení tepelné izolace. 
Větší množství tepelné izolace odstraňuje tepelné mosty v prostoru 
nad a pod oknem.

U  prémiových střešních oken řady 
EXCELLENT a  THERMICAL je spára 
mezi rámem a křídlem okna v horní části 
a  po stranách vyplněna dvoustupňovým 
těsněním a uzavřena dřevěným izolačním 
profilem. V  nejvíce tepelně namáhané 
spodní části okna je spára uzavřena 
třemi stupni těsnění a  zateplovacím 
blokem se součinitelem tepelné vodivosti 
λ= 0,046 W/m.K.. Systém zesílené izolace 
zajišťuje výrazně lepší tepelně-izolační 
vlastnosti, především vyšší povrchovou 
teplotu než u  standardních oken (vyšší 
povrchová teplota zajišťuje lepší ochranu 
před nežádoucí kondenzací).

U  prémiových střešních oken řady 
EXCEL LENT a THERMICAL je ve spodní 
části zasklení provedeno tak, že horní 
sklo přesahuje přes izolační dřevěný 
profil křídla až nad oplechování okna. 
V  nejvíce dešťovou vodou namáhané 
části zasklení tak není butylové těsnění 
a  ani v  oplechování křídla pod sklem 
nejsou žádné vruty. Je tím zaručena 100% 
vodotěsnost i v dlouhodobém horizontu. 

Aby v  létě střešním oknem ne-
pronikalo do místnosti nesnesi-
telné horko, můžete použít buď 
venkovní doplňky (u  střešních 
oken jsou ale často mimo po-
hodlný dosah uživatele) nebo 
unikátní vnitřní roletky, které 
jsou vždy „po ruce“. Protisluneč-
ní fóliové roletky MULTIFILM® 

odcloní přímé sluneční paprsky 
a dovnitř vpustí rozptýlené den-
ní světlo s malou energií. Uvnitř 
zůstává světlo, přičemž vznik 
nežádoucího tepla je mini-
mální.
Interiérové stínění MULTIFILM® 
poskytuje v  létě ochranu před 
přehříváním sluneční tepelnou 

energií (podle druhu fólie až 
84%). V  zimě tyto roletky navíc 
přináší úsporu energie (zrca-
dlovým efektem brání úniku tep-
la z  místnosti, zlepšují tepelně- 
izolační parametry okna o  cca 
30%).
Energetické štítky a více infor-
mací najdete na straně 30.

HORNÍ DÍL LEMOVÁNÍ 
Z JEDNOHO KUSU

TERMOLIŠTY PRO VÍCE IZOLACE

ZATEPLENÍ OKENNÍ SPÁRYZASKLENÍ S PŘESAHEM

PROTISLUNEČNÍ 
FÓLIOVÉ  
INTERIÉROVÉ ROLETKY

4
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VÝHODY OKEN FENESTRA

více izolace

stop promrzání 
 a vlhkosti
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Šířku okna ovliv-
ňuje vzdálenost 
krokví od sebe. 
Mezi obkladem 
okna (sádrokar-
ton, palubky apod.) 
a  krokví by měl být 
ještě dostatečný 
prostor pro tepel-
nou izolaci. Pokud 
je vzdálenost mezi 
krokvemi menší 
než uvažovaná šíř-
ka střešního okna, 
určitě půjde provést 
tesařská úprava 
krovu – kontaktujte 
odborníky.

Výška okna by 
měla být taková, 
abyste měli neru-
šený výhled z  okna 
a  dosáhli na ovlá-
dání okna (spodní 
okraj cca 1m od 
podlahy, horní 
okraj do 2m od 
podlahy - viz. sche-
ma na straně 7).

V  případě požadav-
ků na nestandard-
ní rozměr nabízí-
me i  střešní okna 
vyráběná na míru 
- dle Vámi zadaných 
rozměrů. Okna na 
míru lze dodat dře-
věná (šířka 47-134 
cm, výška 78-160 
cm) nebo plastová 
(šířka 55-114 cm, 
výška 78-140 cm).

JAK VELKÁ OKNA?

KOLIK OKEN?

šířka okna
55 cm 66 cm 78 cm 86 cm 94 cm 114 cm

vý
šk

a 
ok

na
66

 c
m 506

EK
TK

0,19 m²

606
EF
TF

0,27 m²

706
EF
TF

0,33 m²

806
EF
TF

0,38 m²

906
EF
TF

0,42 m²

F06
EF
TF

0,53 m²

78
 c

m

507
BK, EK
TK, WK

0,24 m²

607
EF
TF

0,32 m²

707
EF
TF

0,39 m²

807
EF
TF

0,45 m²

907
EF
TF

0,50 m²

F07
EF
TF

0,64 m²

98
 c

m

509
BK, BV, EK 

TK, WK, WV 
 

0,3 m²

609
EF
TF

0,42 m²

709
BK, BV, EK, TK 
EF, TF, WK, WV 

 

0,50 m²

809
EF
TF

0,59 m²

909
EF
TF

0,65 m²

F09
EF
TF

0,79 m²

11
8 

cm

618
BK, BV, EK, EV

TK, TV, WK, WV 

0,50 m²

718
BK, BV, EK, EV
TK, TV, WK, WV 

0,62 m²

818
EK, EV
TK, TV

0,70 m²

918
BK, BV, EK  
TK, WK, WV 

0,75 m²

F18
BK, BV, EK 
TK, WK, WV 

0,95 m²

14
0 

cm

640
BK, BV, EK, EV
TK, TV, WK, WV 

0,6 m²

740
BK, BV, EK, EV
TK, TV, WK, WV 

0,76 m²

840
EK, EV
TK, TV

0,86 m²

940
BK, BV, EK
TK, WK, WV 

0,96 m²

F40
BK, BV, EK 
TK, WK, WV 

1,13 m²

16
0 

cm

760
BK, BV, EK 

TK, WK, WV 

0,89 m²

960
BK, EK 
TK, WK 

1,10 m²

STANDARDNĚ NABÍZENÉ ROZMĚRY OKEN
V nabízeném okně je uvedeno: kód okna, provedení okna a plocha prosklení.

Pro optimální prosvětlení místnosti by celková plocha prosklení 
oken měla být nejméně 15% plochy podlahové. Plocha prosklení 
okna je uvedena v tabulce standardně nabízených rozměrů.
Dostatek světla v  místnosti, jeho dobré prostorové rozložení, ale 
i dobrý výhled ovlivňuje počet a velikost střešních oken. Více menších 
oken umožňuje světlo rovnoměrněji rozvrhnout, než jedno velké 
(při stejné ploše prosklení).

VÝBĚR OKNA

Správným počtem a rozmístěním oken určíte vzhled i dojem, kterým bude podkrovní místnost působit. Spojením dvou nebo více střešních 
oken rozšíříte výhled, pustíte do interiéru více přirozeného světla a získáte výjimečný pocit prostoru.



7

JAK VYSOKO OKNA OSADIT?

HORNÍ OVLÁDÁNÍ  
NEBO SPODNÍ KLIKA?

Volbu výšky osazení okna ovlivňuje několik 
faktorů. Sklon střešní konstrukce, možnosti 
výhledu, prosvětlení budoucí místnosti apod. 
Nezapomeňte ale, že musíte mít možnost po-
hodlně ovládat zavírání okna, vnější markýzu, 
i  snadno omývat obě plochy skla. Proto by 
horní hrana neměla být výše než 200 cm. 
Podle sklonu střechy zvolte takovou délku 
okna, abyste měli dobrý výhled jak vestoje tak 
i  vsedě (spodní hrana okenního rámu by 
měla být vzdálena od podlahy cca 90 cm).

90 cm

15°-40° 30°-55° 40°-65° 55°-85°

200 cm

160 cm

140
 cm

118
 cm

98
 c

m

HORNÍ ZAVÍRÁNÍ
Horní dotlakové zavírání zaručuje pohodlné 
ovládání a uzavření okna ve 2 bodech. Zaví-
rání je integrováno v unikátní liště, která za-
jišťuje skryté umístění roletky. Krycí lišta je 
spojena s křídlem okna neviditelným spojem. 
Hliníkové ovládací madlo používáte pouze 
pro otevření okna, při zavírání jednoduše 
dotlačíte křídlo okna do rámu. Tento prin-
cip ovládání chrání Vaše ruce před možným 
poraněním (při použití klasických klik nebo 
jiných systémů zavírání často klouby ruky 
při manipulaci se zavíráním naráží na profily 
okna). 

Střešní okna s  horním ovládáním jsou 
montována do ideální výšky od podlahy, která 
zaručuje výhled z okna jak vestoje, tak i vsedě 
(horní okraj okna do 2m).

SPODNÍ KLIKA
Do místností, kde bude v  dosahu pouze 
spodní část okna (např. při vyšší nadezdív-
ce), je možné dodat střešní okna se spodní 
klikou (volitelně i  uzamykatelnou). U  oken 
s  horním zavíráním lze spodní kliku dodat 
a namontovat na okno i dodatečně. 

Střešní okna se spodní klikou jsou mon-
tována spodní hranou okenního rámu 
130 - 180 cm od podlahy.

VÝBĚR OKNA

do 200 cm

90-120 cm

130-180 cm

FIXACE KŘÍDLA / DĚTSKÁ 
POJISTKA
V  případě potřeby lze pootevřené dřevěné 
okno zafixovat fixační zástrčkou (slouží 
i  jako dětská pojistka). Pokud chcete  
okno zafixovat v  zavřené poloze, použijte 
uzamykatelnou spodní kliku.
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OKNO MIMO DOSAH

CO JEŠTĚ OVLIVNÍ UMÍSTĚNÍ OKEN?
• topná tělesa umístit pod střešní okna
• ostění provést pod oknem svisle, nad oknem vodorovně
•  vždy zajistit obtékání teplým vzduchem celé plochy skla 

- především ve spodních partiích

Pro plné využití funkcí kvalitního střešního okna je důležité správně 
provést ostění (obložení) okenního výklenku (pod oknem svisle, nad 
oknem vodorovně). Zajistíte tím maximální osvětlení místnosti (o 30 
- 40% více světla než vikýřové okno se stejnou plochou prosklení) 
a  nenarušíte přirozené proudění vzduchu kolem okenní tabule. 
Podstatně tím snížíte možnost kondenzace vlhkosti na ploše skla.

VÝBĚR OKNA

OVLÁDACÍ TYČKA
Bude-li okno osazeno tak, že se nedosáhne rukou ani na spodní 
okraj, lze pro ovládání použít teleskopickou ovládací tyčku. Tyčku 
lze prodloužit až na 2 m a s její pomocí ovládat zavírání okna (dopl-
něk) umístěné až do výšky 4 m na úrovní podlahy.

OVLÁDÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN
Pro střešní okna s horním dotlakovým zavíráním se používá ovlá-
dací tyčka s háčkem. Pro střešní okna se spodní klikou dodáváme 
ovládací tyčku s kroužkem.

OVLÁDÁNÍ DOPLŇKŮ
Ovládací tyčkou lze stahovat a vytahovat vnitřní roletky s postranními 
lištami (textilní i fóliové) a žaluzie s postranními lištami.

Vysoko umístěná střešní okna lze otvírat a zavírat pomocí elektrické-
ho dálkového ovládání. Křídlo okna je možno otevřít do vzdálenosti 
cca 30 cm. Pohony jsou dodávány ve 2 variantách: 24V nebo 230V.

SKRYTÝ POHON
Při objednání střešního okna s elektrickým pohonem je okno dodáno 
se zabudovaným pohonem již z výroby. Pohon je umístěn skrytě 
v horní části okna, tzn. při zavřeném okně není vidět.

DODATEČNÁ MONTÁŽ
V  případě dodatečné montáže se použí-
vá pohon určený pro viditelnou montáž na 
spodní okraj okna. Na výběr je bílá nebo 
šedá varianta.

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKNA
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MOŽNOSTI PŘIVĚTRÁVÁNÍ
Při běžných činnostech v domácnosti vytvoří 
člověk přibližně 3l vody za den (vaření, kou-
pání, žehlení, praní, vydechování, zalévání 
květin, apod.). Čtyřčlenná rodina tak vypro-
dukuje cca 12l vody denně. Vyprodukova-
nou vlhkost je potřeba odvést z interiéru ven 
pravidelnou výměnou vzduchu - větráním. 

Abyste zajistili účinné větrání, měli byste 
okna otevírat "dokořán" 3-4krát denně 
po dobu 5 minut tak, abyste vytvořili prů-
van. Tímto krátkým větráním zajistíte, že se 
stěny v průběhu větrání neochladí a tím ne-
budete zvyšovat náklady na topení. Máte-li 
okno neustále pootevřené, způsobuje to zby-

tečnou ztrátu tepla z  místnosti. Přiměřené 
větrání výrazně zamezuje vzniku kondenza-
ce v budovách. Abyste zabránili kondenzaci, 
měli byste pokojovou teplotu udržovat co 
nejstálejší. Optimálním cílem, kterého byste 
měli dosáhnout, je pokojová teplota 21°C 
a relativní vlhkost 40-50%.

SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ KLIKOU
Spodní klika oken řady BASIC a WARM PLASTIC umožňuje nasta-
vení 2 poloh pootevření křídla. Takto můžete místnost dlouhodobě 
provětrávat a to i za nepřítomnosti - okno je klikou uzavřené, nehro-
zí samovolné otevření způsobené třeba nenadálou změnou počasí 
(vichřice, bouřka, apod.).

BEZ PŘIVĚTRÁVÁNÍ
Pro nízkoenergetické nebo pasivní domy, kde je požadavek na maxi-
mální neprůvzdušnost a kde je větrání zajištěno jiným způsobem (re-
kuperace apod.) lze dodat prémiová střešní okna řady EXCELLENT 
a THERMICAL bez větrací klapky. Požadavek na tuto úpravu nutno 
specifikovat při objednávce.

VĚTRACÍ KLAPKA 
Průběžnou výměnu vlhkého vzduchu v místnosti čerstvým vzdu-
chem z venkovního prostředí při zcela zavřeném okně u oken řady 
EXCELLENT a  THERMICAL umožňuje větrací klapka umístěná 
v horní části okenního křídla. Vestavěný filtr zbavuje vzduch prachu 

a  jiných nečistot. Filtr můžete čistit, 
popř. vyměnit. Tento způsob přivě-

trávání je ideální v době dlouho-
dobé nepřítomnosti (čerstvý 

vzduch do místnosti proudí 
např. i v době dovolené) 

a v období, kdy denní 
teploty neklesají 
pod 0°C.

VÝBĚR OKNA
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Střešní okna FENESTRA dodáváme s různým typem zasklení. Mů-
žete si vybrat dvojsklo nebo trojsklo (několik druhů), vždy s vrst-
vou měkkého pokovení, které zajišťuje odraz unikající tepelné ener-
gie zpět do místnosti. 

• výrazně těžší trojsklo by mělo výrazně zlepšit tepelně-izolační vlastnosti
 • u nabízených oken sledujte obě hodnoty prostupu tepla Ug (pouze sklem) i Uw (celým oknem)

 • čím je hodnota koeficientu U nižší, tím je lepší
• hodnota prostupu tepla Uw (celým oknem) okna s trojsklem by měla být pod 1,0 W.m2.K 

• pozor na kvalitu a parametry rámu a křídla okna
 • konstrukce okna (rám a křídlo) výrazně ovlivňuje celkové tepelně-izolační parametry okna
 • pokud je hodnota Uw (celým oknem) vyšší o více než 0,4 W.m2.K než hodnota Ug (skla) znamená to, že je konstrukce okna "tepelně slabá"
  • taková konstrukce okna výrazně zhoršuje parametry okna, může docházet k promrzání konstrukce a k výskytu kondenzací
 •  kromě hodnot Uw a Ug je dalším parametrem při výběru okna hloubka zapuštění skla do profilu okenního křídla
  •  pro snížení rizika výskytu kondenzace vodní páry po obvodu skla vyberte okno s více zapuštěným sklem do profilu křídla (hlubší 

zasklívací drážka)
  • více zapuštěné sklo do okenního profilu mají dřevěná okna řady THERMICAL a plastová okna řady WARM PLASTIC

•  rozhodnutí o  tepelně-izolačních vlastnostech okna by mělo být v souladu s  tím, jaké požadavky z hlediska tepelných izolací klademe na 
ostatní prvky stavby

•   prémiová střešní okna FENESTRA s  teplou úpravou okenního křídla a  zateplovací sadou THERMOS dosahují i  s  dvojsklem 
hodnot Uw (celým oknem) jako jiná okna s trojsklem, navíc díky menší hmotnosti méně zatíží střešní konstrukci

DVOJSKLO NEBO 
TROJSKLO?

VENKOVNÍ BARVY 
A MATERIÁLY
Lemování střešních oken FENESTRA je vyrobeno z hliníkového oboustranně lakovaného plechu nevyžadující žádnou údržbu. Zvolením 
univerzální šedé barvy lze okna esteticky začlenit do střešní krytiny všech barevných odstínů. Na zakázku je možno oplechování vyrobit v ja-
kémkoliv odstínu RAL.

VÝBĚR OKNA

Co všechno byste měli zvážit  
při výběru zasklení/okna?



11

BARVY A MATERIÁLY 
V INTERIÉRU
DŘEVĚNÁ OKNA
Dřevěné části střešních oken FENESTRA jsou vyrobeny z borovice. Základní impregnace 
chrání dřevo proti modrání, plísním a dřevokazným houbám. 
Vrchní bezbarvá akrylátová lazura vytváří konečnou ochranu proti působení vody a UV-zá-
ření (základní impregnace + 3 vrstvy všestranné lazury – 180 μ). 
Zvýšenou odolnost proti vlhkosti a UV-záření vykazují střešní okna se silnovrstvou akrylá-
tovou lazurou s krycím pigmentováním - odstín WHITE (základní impregnace + 7 vrstev 
všestranné lazury – 360 μ).
Pro místnosti se zvýšenou vlhkostí jsou určena střešní okna s velmi odolnou dvouslož-
kovou polyuretanovou povrchovou úpravou (základní impregnace + 3 vrstvy všestranné 
polyuretanové lazury – 400 μ). Okna s polyuretanovou lazurou s vyšší odolností proti vlhkosti 
a UV-záření dodáváme v bílém provedení WHITE PUR.

PLASTOVÁ OKNA
Do místností s  vysokým obsahem vody ve 
vzduchu jsou ideální celoplastová střeš-
ní okna. PVC profily zajišťují odolnost proti 
vlhkosti bez nutnosti provádění údržby. 
Prémiová plastová střešní okna výrobní řady 
WARM PLASTIC mají bílé PVC profily pro 
výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti vy-
plněné polyuretanovou izolací.

Každé střešní okno FENESTRA je označeno výrobním identifikač-
ním štítkem, který zaručuje kontrolu kvality po celou dobu výrobního 
procesu a snadné dodatečné objednávání doplňků.

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

Všechny výrobky FENESTRA jsou systémově označeny přehledným kódem, což zjednodušuje výběr lemování a doplňků ke zvolenému oknu.

TK 718 GPA/SP/W

výrobní řada:
B - BASIC
E - EXCELLENT
T - THERMICAL
W - WARM PLASTIC

konstrukční typ:
K - kyvné
V - výklopně-kyvné
F - fasádní
M - mansardové

kód okna:
7 - šířka (78)
18 - výška (118)

volitelné vlastnosti:
SP - spodní zavírání 
GPA - druh zasklení
W - povrchová úprava WHITE
WP - polyuretanová úprava
  WHITE PUR

ZNAČENÍ OKEN

TK - 718 - 1094
ASTP - JJF6 - 17G5

VÝBĚR OKNA
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KYVNÁ 
STŘEŠNÍ OKNA
Kyvná okna jsou určena pro střechy se sklo-
nem od 15° do 90°. Okenní křídlo lze otočit 
min. o  145° pro pohodlné mytí vnější plochy 
skla z místnosti. Středové kování vyniká jed-
noduchostí bez nutnosti pravidelného servisu 
(stačí jednou za čas promazat pro lepší kluz-
nost), díky tomu jsou kyvná okna FENESTRA 
téměř bezúdržbová.

Kyvná okna umožňují maximální využití prostoru pod oknem pro umístění nábytku 
(např. pracovní stůl). Ovládání v horní části okna bude i přes stůl stále pohodlně přístupné. 
V případě umístění okna do vyšší polohy (spodní okraj okna ve výšce nad 150 cm) volte 
okno se spodní klikou.

VÝKLOPNĚ-KYVNÁ 
STŘEŠNÍ OKNA
Jsou určena pro střechy se sklonem od 20° 
do 65°.
Výklopně-kyvná okna řady EXCELLENT 
a THERMICAL se pro denní větrání používají 
jako okna kyvná, vyklopením okenního křídla 
kolem horní osy umožňují vstup do okna.
Křídlo výklopně-kyvných oken řady BASIC 
a WARM PLASTIC lze vyklopit 30-60° (běž-
né denní používání), pro mytí lze křídlo otočit 
o 170°. 

Vzhledem k tomu, že se výklopně-kyvná okna otevírají směrem ven, je třeba mít 
k oknu volný přístup. Pod oknem by neměl být stůl apod., aby byl možný vstup až "do 
okna". Přes nábytek pod oknem by se i výrazně hůře ovládala spodní klika.

JAKÝ KONSTRUKČNÍ TYP?

KONSTRUKČNÍ TYPY OKEN

K dispozici ve výrobní řadě:
THERMICAL | EXCELLENT | BASIC | WARM PLASTIC

K dispozici ve výrobní řadě:
THERMICAL | EXCELLENT | BASIC | WARM PLASTIC
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Provedení mansardových oken (vnější rozměry - cm):

MANSARDOVÁ OKNA
Střešní okna mansardového typu spojují výhody klasických střeš-
ních oken a vikýřů. Přináší více světla, boční panoramatické vý-
hledy a  především prostor. Umožňují lepší využití obytné plochy 
dosažením vyšší světlé výšky místnosti v blízkosti střešního pláště. 
Mansardová okna lze použít do střechy se sklonem od 35° do 60°.

Výhody mansardových oken:
• menší pracnost montáže oproti vikýřovému oknu
• výrazně větší množství světla (boční a horní prosklení)
• možnost panoramatického výhledu z místnosti
•  zvětšení prostoru podkroví
• unikátní architektonický prvek

Odborné zaměření, konzultaci na místě stavby a zpracování objednávky provedeme 
bezplatně na vyžádání. Zahájení výroby je podmíněno složením zálohy ve výši 70% 
z ceny dodávky.

KONSTRUKČNÍ TYPY OKEN

K dispozici ve výrobní řadě:
THERMICAL

původní prostor se střešním oknem stejná místnost zvětšená mansardovým oknem
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ZATEPLENÁ
Potřebujete-li vystupovat do venkovního prostoru ze zateplené-
ho prostoru, zvolte zateplená výlezová okna. 
Ta se vzhledem i vlastnostmi neliší od klasických střešních oken. Zá-
věs křídla je umístěný v horní části okna a umožňuje jeho otevření 
o 180°. Mezi rámem a křídlem okna jsou 2 těsnění. Vnější oplecho-
vání je zhotoveno z hliníkových profilů pokrytých vrstvou polyeste-
ru, odolným proti atmosférickým vlivům. Zasklena jsou izolačním 
dvojsklem nebo trojsklem. Klika v dolní části křídla umožňuje jeho 
zajištění ve dvou polohách (uzavírací poloha a mikroventilace). Výle-
zová okna jsou určena pro střechy se sklonem od 20° do 65°. K za-
teplenému střešnímu výlezu je nutno objednat lemování dle druhu 
střešní krytiny.

• DŘEVĚNÁ výlezová okna jsou vyrobena z impregnovaného klí-
ženého borovicového masivu a jsou vždy lakována.

• PLASTOVÁ výlezová okna jsou vyrobena z vícekomorového bez-
olovnatého PVC profilu s ocelovými výztuhami v bílé barvě.

NEZATEPLENÁ
Nezateplená výlezová okna jsou určena k výstupu z nezatepleného prostoru. 
Jsou vyrobena z impregnovaného borovicového dřeva, zasklena dvojsklem 3/8/3 mm. Zaví-
rání umožňuje nastavit křídlo do 3 poloh větrání. Součástí okna je integrované univerzální 
lemování a límec z hydroizolační fólie. Ocelová lišta na spodní části rámu slouží k nakroče-
ní při výstupu. Okno lze otvírat kolem horní osy nebo do strany (při montáži lze změnit stranu 
otvírání). Výlezová okna jsou určena pro střechy se sklonem od 20° do 65°.

FASÁDNÍ OKNA 
DO SESTAVY SE 
STŘEŠNÍMI OKNY
Fasádní okna FENESTRA jsou konstruována 
výhradně pro sestavu se střešními okny. 
Jsou vhodná pro sestavy s  okny ve střeše 
se sklonem od 20° do 50°. Okenní křídlo 
se vyklápí kolem spodní osy, což umožňuje 
větrání i za silného deště. Zajišťují dobrý 
výhled do krajiny i  tam, kde je v podkrov-
ním prostoru vysoká nadezdívka.

VÝLEZOVÁ 
STŘEŠNÍ OKNA 

KONSTRUKČNÍ TYPY OKEN

K dispozici ve výrobní řadě:
THERMICAL | EXCELLENT



15

Obecně platí, že dřevěná okna mají lepší tepelně-izolační vlastnosti, 
především vyšší povrchovou teplotu (vyšší povrchová teplota zajiš-
ťuje ochranu před nežádoucí kondenzací). Další výhodou dřevěných 
oken je velmi dobrá statika a tvarová stálost. Použitím kvalitní borovi-
ce s příjemnou kresbou navíc dřevěná okna působí velmi elegantním 
dojmem. Navozují příjemné pocity, na dotek jsou teplá, dýchají a při-
tom dobře izolují. 
Plastová okna lépe odolávají vodě, jsou tedy ideální nad bazény, do 
koupelen apod. Nevýhodou plastových oken je nižší povrchová tep-
lota (náchylnost ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na okenních rámech 
a sklech) a velká roztažnost léto/zima.
Prémiová dřevěná okna s polyuretanovým povrchem kombinují 
vynikající vlastnosti dřevěných oken s velmi odolným povrchem. Jsou 
řešením pro náročný interiér.

Střecha a střešní okna jsou nejvíce zatěžovanými konstrukcemi 
na domě. Střešní okna v létě chrání před deštěm a slunečním záře-
ním, v zimě zase před mrazem a sněhem, brání úniku tepla, odolávají 
vzdušné vlhkosti v  interiéru. Tyto vysoké nároky lépe zvládají okna 
lepší konstrukce, vyšších výrobních řad. Vyplatí se venkovní stranu 
okna zateplit nad rovinou střechy zateplovací sadou THERMOS 
(30 mm extrudovaného polystyrenu), vyplatí se zvolit prémiové okno 
s teplou úpravou okenního křídla (širší okenní profily, více zapuště-
ný okraj skla do profilu křídla). 
Jistě, okno s lepšími parametry bude mít vyšší cenu, ale střešní okno 
je velmi namáhaným prvkem, určitě se vyplatí na něm nešetřit. 
Nejedná se o část stavby, kterou budete měnit za rok nebo dva, jed-
ná se o investici na 20-30 let.
Již několik let jsou nejprodávanější řadou dřevěná prémiová střešní 
okna THERMICAL se zateplovací sadou THERMOS.

standardní okno

BASIC 

prémiové okno

EXCELLENT

prémiové okno 
 s širšími okenními profily

prémiové okno 
 s širšími okenními profily

THERMICAL WARM PLASTIC
materiálové provedení: materiálové provedení: materiálové provedení: materiálové provedení:

dřevěnédřevěné dřevěné  
s polyuretanovým

 povrchem

dřevěné  
s polyuretanovým

 povrchem

plastové profily plněné 
polyuretanovou pěnou

dřevěné 

možnosti zasklení: možnosti zasklení: možnosti zasklení: možnosti zasklení:

dvojsklodvojsklo trojsklo dvojsklo trojsklodvojsklo trojsklotrojsklo

benefity:benefity: benefity: benefity:
• širší profily křídla okna
• hlubší zasklívací drážka
• zasklení s přesahem 
• větrací klapka
• termolišty pro více izolace
• vyšší odolnost před 

kondenzací vzdušné 
vlhkosti

• zateplení okenní spáry
• oplechování bez vrutů
• volitelně zateplovací sada 

THERMOS

• zasklení s přesahem
• větrací klapka
• termolišty pro více izolace
• zateplení okenní spáry
• oplechování bez vrutů
• volitelně zateplovací sada 

THERMOS

• spárové větrání
• volitelně zateplení rámu
• volitelné rozměry

• širší profily křídla okna
• hlubší zasklívací drážka
• větrací klapka
• vyšší odolnost před 

kondenzací vzdušné 
vlhkosti

• zateplené okenní křídlo 
i rám okna

• volitelně zateplení rámu
• volitelné rozměry

JAKOU VÝROBNÍ ŘADU?

dřevěné plastové

VÝROBNÍ ŘADY OKEN

konstrukční typy:konstrukční typy: konstrukční typy: konstrukční typy:

Snažíme se uspokojit téměř všechny požadavky našich zákazníků, proto v  současné době nabízíme 3 výrobní řady oken DŘEVĚNÝCH 
a 1 výrobní řadu oken PLASTOVÝCH. Každý prostor je specifický, proto je velmi důležité vybrat vhodné řešení z nabízeného sortimentu.
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THERMICAL
PRÉMIOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO S ŠIRŠÍMI OKENNÍMI PROFILY

VÝROBNÍ ŘADY

PROVEDENÍ OKNA
Střešní okna řady THERMICAL odlišuje od standardních střešních 
oken teplá úprava okenního křídla, která zajišťuje výrazně vyšší 
odolnost před kondenzací vzdušné vlhkosti na okně. Spočívá 
v  širších dřevěných profilech, které zajistí nejenom vyšší povr-
chovou teplotu, ale současně umožňují vsadit okraj skla hlouběji 
do profilu křídla. Okraj skla je vždy nejchoulostivější. Aby se okno 
nerosilo po obvodu skla, musí být tento okraj více zasazen do dřeva, 
lépe zaizolován. 

Dřevěné části jsou vyrobeny z lamelovaného borovicového dřeva. 
Všestranná vrchní lazura vytváří konečnou ochranu proti působe-
ní vody a UV záření. Především pro místnosti se zvýšenou vlhkostí 
jsou určena okna v provedení WHITE s vysoce odolnou povrchovou 
úpravou nebo v provedení WHITE PUR s dvousložkovou polyureta-
novou lazurou.

Zasklení energeticko-úsporným izolačním dvojsklem nebo troj-
sklem s "teplým okrajem" zajišťuje výbornou tepelnou izolaci. Ome-
zuje tepelné ztráty v zimním období, v letním období přehřívání.

Horní dotlakové zavírání zaručuje pohodlné ovládání a  uzavření 
okna ve 2 bodech. Zavírání je integrováno v unikátní liště, která za-
jišťuje skryté umístění roletky. Krycí lišta je spojena s křídlem okna 
neviditelným spojem. Hliníkové ovládací madlo používáte pouze 
pro otevření okna, při zavírání jednoduše dotlačíte křídlo okna do 
rámu. Tento princip ovládání chrání Vaše ruce před možným pora-

něním (při použití klasických klik nebo jiných systémů zavírání často 
klouby ruky při manipulaci se zavíráním naráží na profily okna). 

Do místností, kde bude v dosahu pouze spodní část okna (např. při 
vyšší nadezdívce), je možné dodat střešní okna se spodní klikou 
(volitelně uzamykatelná). 

Bude-li okno osazeno mimo dosah, lze pro ovládání použít ovládací 
tyčku. 

Při objednání střešního okna s elektrickým pohonem je okno dodá-
no se zabudovaným pohonem již z výroby. Pohon je umístěn v horní 
části okna skrytě, tzn. při zavřeném okně není vidět.

V případě potřeby lze pootevřené dřevěné okno zafixovat fixační zá-
strčkou (slouží i jako dětská pojistka).

Průběžnou výměnu vzduchu v místnosti při zavřeném okně umožňuje 
větrací klapka s prachovým filtrem umístěná v horní části okenní-
ho křídla.

Zateplovací sada THERMOS zatepluje střešní okno v celé jeho výš-
ce nad rovinou střechy.

Mimořádné tepelně-izolační vlastnosti okna (Uokno = 1,1 – 0,79 
W.m-2.K-1) doplňuje mimořádně vysoká záruka 15 let (při instalaci 
s THERMOS).

širší okenní profily

hlubší zasklívací drážka

zateplení okenní spáry

zasklení s přesahem

větrací klapka s prachovým filtrem

termolišty pro více izolace

vyšší odolnost před kondenzací 

oplechování bez vrutů

horní díl z jednoho kusu

volitelně zateplení nadstřešní části okna

volitelně zateplení okeního rámu

volitelné rozměry

dřevěné dřevěné  
s polyuretanovým

 povrchem

dvojsklo trojsklo

BENEFITY:

konstrukční typy:materiálové provedení: možnosti zasklení:
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VÝROBNÍ ŘADY

EXCELLENT
PRÉMIOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO

PROVEDENÍ OKNA
Dřevěné části jsou vyrobeny z lamelovaného borovicového dřeva. 
Všestranná vrchní lazura vytváří konečnou ochranu proti působe-
ní vody a UV záření. Především pro místnosti se zvýšenou vlhkostí 
jsou určena okna v provedení WHITE s vysoce odolnou povrchovou 
úpravou nebo v provedení WHITE PUR s dvousložkovou polyureta-
novou lazurou.

Zasklení energeticko-úsporným izolačním dvojsklem nebo troj-
sklem s „teplým okrajem“ zajišťuje výbornou tepelnou izolaci. Ome-
zuje tepelné ztráty v zimním období, v letním období přehřívání.

Horní dotlakové zavírání zaručuje pohodlné ovládání a  uzavření 
okna ve 2 bodech. Zavírání je integrováno v unikátní liště, která za-
jišťuje skryté umístění roletky. Krycí lišta je spojena s křídlem okna 
neviditelným spojem. Hliníkové ovládací madlo používáte pouze 
pro otevření okna, při zavírání jednoduše dotlačíte křídlo okna do 
rámu. Tento princip ovládání chrání Vaše ruce před možným pora-
něním (při použití klasických klik nebo jiných systémů zavírání často 
klouby ruky při manipulaci se zavíráním naráží na profily okna). 

Do místností, kde bude v dosahu pouze spodní část okna (např. při 
vyšší nadezdívce), je možné dodat střešní okna se spodní klikou 
(volitelně uzamykatelná). 

Bude-li okno osazeno mimo dosah, lze pro ovládání použít ovládací 
tyčku. 

Při objednání střešního okna s elektrickým pohonem je okno dodá-
no se zabudovaným pohonem již z výroby. Pohon je umístěn v horní 
části okna skrytě, tzn. při zavřeném okně není vidět.

V případě potřeby lze pootevřené dřevěné okno zafixovat fixační zá-
strčkou (slouží i jako dětská pojistka).

Průběžnou výměnu vzduchu v místnosti při zavřeném okně umožňuje 
větrací klapka s prachovým filtrem umístěná v horní části okenní-
ho křídla.

Zateplovací sada THERMOS zatepluje střešní okno v celé jeho výš-
ce nad rovinou střechy.

Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti okna (Uokno = 1,2 – 0,89 
W.m-2.K-1) doplňuje vysoká záruka 10 let.

širší okenní profily

hlubší zasklívací drážka

zateplení okenní spáry

zasklení s přesahem

větrací klapka s prachovým filtrem

termolišty pro více izolace

vyšší odolnost před kondenzací 

oplechování bez vrutů

horní díl z jednoho kusu

volitelně zateplení nadstřešní části okna

volitelně zateplení okeního rámu

volitelné rozměry

dřevěné dřevěné  
s polyuretanovým

 povrchem

dvojsklo trojsklo

BENEFITY:

konstrukční typy:materiálové provedení: možnosti zasklení:
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VÝROBNÍ ŘADY

BASIC
STANDARDNÍ DŘEVĚNÉ OKNO

širší okenní profily

hlubší zasklívací drážka

zateplení okenní spáry

zasklení s přesahem

větrací klapka s prachovým filtrem

termolišty pro více izolace

vyšší odolnost před kondenzací 

oplechování bez vrutů

horní díl z jednoho kusu

volitelně zateplení nadstřešní části okna

volitelně zateplení okeního rámu

volitelné rozměry

BENEFITY:

dřevěné dvojsklo trojsklo

PROVEDENÍ OKNA
Dřevěné části jsou vyrobeny z  lamelovaného borovicového dřeva 
a jsou ošetřeny ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům meto-
dou vakuové impregnace a konečnou bezbarvou lazurou.

Střešní okna BASIC jsou zasklena dvojsklem nebo trojsklem, kte-
ré zajišťuje velmi dobrou tepelnou izolaci. Omezuje tepelné ztráty 
v zimním období, v letním období přehřívání.

Ovládání zajišťuje spodní klika (volitelně uzamykatelná) umožňu-
jící pasivní větrání ve druhé zavřené poloze.
V případě požadavků na nestandardní rozměr lze vyrobit okna řady 
BASIC na míru dle Vámi zadaných rozměrů.

Zateplení rámu okna z pěnového polyetylenu zaručuje správné na-
pojení na tepelně-izolační vrstvu.

Dobré tepelně-izolační vlastnosti okna (Uokno = 1,3 – 0,91 W.m-2.K-1) 
doplňuje vysoká záruka 10 let.

konstrukční typy:materiálové provedení: možnosti zasklení:
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VÝROBNÍ ŘADY

WARM PLASTIC
PRÉMIOVÉ PLASTOVÉ OKNO S ŠIRŠÍMI OKENNÍMI PROFILY

širší okenní profily

hlubší zasklívací drážka

zateplení okenní spáry

zasklení s přesahem

větrací klapka s prachovým filtrem

termolišty pro více izolace

vyšší odolnost před kondenzací 

oplechování bez vrutů

horní díl z jednoho kusu

volitelně zateplení nadstřešní části okna

volitelně zateplení okeního rámu

volitelné rozměry

BENEFITY:

dvojsklo trojsklo

PROVEDENÍ OKNA
Střešní okna řady WARM PLASTIC odlišuje od standardních 
plastových střešních oken teplá úprava okenního křídla, která 
zajišťuje výrazně vyšší odolnost před kondenzací vzdušné vlhkosti 
na okně. Spočívá v širších okenních profilech, které zajistí nejenom 
vyšší povrchovou teplotu, ale současně umožňují vsadit okraj skla 
hlouběji do profilu křídla. Okraj skla je vždy nejchoulostivější. Aby 
se okno nerosilo po obvodu skla, musí být tento okraj více zasazen do 
profilu, lépe zaizolován. 

Pro dosažení výrazně lepších tepelně-izolačních vlastností jsou 
profily okenního rámu i křídla vyplněné polyuretanovou izolací.

Bílé PVC profily vyplněné polyuretanovou izolací a vyztužené ko-
vovými profily zajišťují odolnost proti vlhkosti a dlouhou životnost 
bez nutnosti provádění údržby.

Střešní okna WARM PLASTIC jsou zasklena dvojsklem nebo troj-
sklem, zajišťující velmi dobrou tepelnou izolaci. Omezuje tepelné 
ztráty v zimním období, v letním období přehřívání. Vnější sklo je tvr-
zené.

Ovládání zajišťuje spodní klika (volitelně uzamykatelná) umožňující 
pasivní větrání ve druhé zavřené poloze.

V případě požadavků na nestandardní rozměr lze vyrobit okna řady 
WARM PLASTIC na míru dle Vámi zadaných rozměrů.

Zateplení rámu okna z pěnového polyetylenu zaručuje správné na-
pojení na tepelně-izolační vrstvu.

Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti okna (Uokno = 1,1 - 0,83 
W.m-2.K-1) doplňuje vysoká záruka 10 let.

plastové profily plněné 
polyuretanovou pěnou

konstrukční typy:materiálové provedení: možnosti zasklení:
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KOMBI-lemování pro sestavy oken
KOMBI-lemování střešních oken FENESTRA je stavebnicový sys-
tém pro oplechování oken zabudovaných do sestav. 
Spojením dvou nebo více střešních oken rozšíříte výhled, pustíte do 
interiéru více přirozeného světla a získáte výjimečný pocit prostoru.
Celý systém zaručuje vždy stoprocentní vodotěsnost a velmi jedno-
duchou montáž. Díky KOMBI-lemování je počet variant téměř neo-
mezený. Při objednávce KOMBI-lemování uvádějte šířky krokví 
a vzdálenost mezi nimi. 

Lemování střešních oken FENESTRA zaručuje vodotěsnost při 
sklonu střechy od 15° do 90° bez ohledu na druh krytiny. Je vyrobeno 
z hliníkového oboustranně lakovaného plechu nevyžadující žádnou 
údržbu. Zvolením univerzální šedé barvy lze okna esteticky začle-
nit do střešní krytiny všech barevných odstínů. Na zakázku je možno 
oplechování vyrobit v jakémkoliv odstínu RAL.

HORNÍ DÍL LEMOVÁNÍ Z JEDNOHO KUSU
Jedinečná technologie výroby na automatickém tvářecím centru 
umožňuje vyrobit horní díl lemování z jednoho kusu. Je tím zajiš-
těn bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy střechy nad oknem. 
Zaručuje 100% vodotěsnost i v zimních měsících, kdy se nad oknem 
často zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá.

LEMOVÁNÍ A KOMBI-LEMOVÁNÍ

LD

SD

SN

SDsólo

SNN

LD

SN

SDPD

SNPN

LN

LDLD

LNLN

PD

PD

PN

PD

PN

KE STŘEŠNÍMU OKNU MUSÍ BÝT LEMOVÁNÍ

OPLECHOVÁNÍ BEZ VRUTŮ
Plechové kryty jsou s oknem spojeny skry-
tým spojem, bez použití vrutů. 
Je tím zaručena 100% vodotěsnost i v dlou-
hodobém horizontu.

Systém značení a balení KOMBI-lemování 
kódové označení je popisováno z pohledu zvenku 
(P = pravá, S = středová, L = levá, D = dolní, N = nad)

Vzdálenost mezi rámy oken vedle sebe U:

bez zateplení:
U = 14 cm standard, na zakázku 10 - 21 cm

se zateplovací sadou THERMOS:
U = 20 cm standard, na zakázku 14 - 27 cm

Vzdálenost mezi rámy oken nad sebou V

bez zateplení:
V = 10 cm

se zateplovací sadou THERMOS:
V = 15 cm
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LEMOVÁNÍ A KOMBI-LEMOVÁNÍ

LEMOVÁNÍ T
Lemování T je vhodné pro vysoké (profi-
lované) střešní krytiny s celkovou výškou 
větší než 13 mm. Používá se pro všechny 
profilované krytiny včetně tašky bobrovky. 
Spodní díl lemování T je vybaven plisova-
nou manžetou, kterou lze snadno vytva-
rovat podle profilu střešní krytiny. Na boční 
a horní díly se instaluje pěnové těsnění, kte-
ré vyplňuje mezeru mezi lemováním a střešní 
krytinou. Součástí lemování T je i podpěrka 
tašek, která vyrovnává sklon střešní krytiny 
nad oknem a  drenážní žlábek pro odvod 
vody z podstřešní folie mimo okno.

LEMOVÁNÍ H
Lemování H je určeno pro osazení oken 
do nízké krytiny s  celkovou výškou do 
13 mm. Používá se pro všechny hladké kry-
tiny a alukryt. Součástí lemování je drenáž-
ní žlábek pro odvod vody z podstřešní fólie 
mimo okno.
Lemování H lze použít i  pro klasické fal-
cované plechové krytiny, falcované tašky, 
šablony, šindel, falcované plechové krytiny 
se systémovou stojatou drážkou.

LEMOVÁNÍ D
Lemování D je určeno pro falcované ple-
chové krytiny se systémovou stojatou 
drážkou (nedodává se pro výklopně-kyvná 
okna BASIC a  WARM PLASTIC). Součás-
tí lemování je drenážní žlábek pro odvod 
vody z podstřešní fólie mimo  okno.

LEMOVÁNÍ F
Lemování F umožňuje osazení oken do 
falcované plechové krytiny (nedodává se 
pro výklopně-kyvná okna BASIC a  WARM 
PLASTIC). Součástí lemování je drenážní 
žlábek pro odvod vody z  podstřešní fólie 
mimo okno.

BEZ LEMOVÁNÍ
Pro falcované plechové krytiny lze dodat 
okno i bez lemování (krytina bude vytažena 
až na rám okna). Pro spojení okna a krytiny 
je určená sada BL - plechové díly pro osaze-
ní okna bez systémového lemování.
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stop promrzání 
a vlhkosti

IZOLAČNÍ PROFILY PRO NADKROKEVNÍ IZOLACI
Izolační profily IP zateplují prostor mezi 
střešním oknem a nadkrokevní izolací. Jsou 
vyrobeny z  PIR izolace se součinitelem te-
pelné vodivosti λ=0,025 W/mK. Eliminují 
tepelné mosty v  místě napojení střešního 
okna na tepelně-izolační vrstvu. 
Výhodou izolačních profilů je zachování 
běžné montáže střešního okna, které je 
kotveno ke střešnímu plášti na pomocné 
montážní latě umístěné pod a nad střešním 
oknem. Pomocné montážní latě plní funkci 
nosného prvku, izolační profily mají funkci 
izolační.
Izolační profily lze použít pro různou sklad-
bu střešního pláště – tvar je upraven podle 
výšky kontralatě a  střešní latě (OSB des-
ky apod.) – při objednávce uveďte výšku 
kontralatě a střešní latě. Jsou vhodné pro 
všechny nadkrokevní izolace, kde je nad izo-
lační deskovou vrstvou kontralať + lať (OSB 
deska).

ZATEPLENÍ OKNA

boční profil okna izolační profily

spodní profil okna

Střešní okna FENESTRA se zateplova-
cí sadou THERMOS mají výrazně lepší 
tepelně-izolační vlastnosti. Lemování 
střešních oken se zateplovací sadou je již 
z  výroby opatřeno extrudovaným polysty-
renem o  tloušťce 30 mm, který zateplu-
je vnější stranu rámu okna po celé jeho 
výšce - tedy v místech, kde okno vyčnívá do 
chladného venkovního prostoru. Zateplením 
se vnitřní povrchová teplota okenního rámu 
zvýší o 5,5°C, čímž se odsouvá možnost kon-
denzace vody na pevných částech okna vý-
razně nad bezpečnou hranici doporučených 
hodnot. Součinitel tepelné vodivosti za-
teplení λ=0,033 W/mK.

Zateplovací sada THERMOS zatepluje 
střešní okno v celé jeho výšce nad rovinou 
střechy. Okno je tak „oblečeno do teplého 
kabátu“ v  chladném prostoru, tedy v  mís-
tech, kde je rám tepelně nejvíce namáhán.

ZATEPLOVACÍ SADA 
THERMOS

stop  
kondenzaci
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POJISTNÁ DIFÚZNÍ MANŽETA PDM
Je vyrobena z kontaktní difúzní fólie. Manžeta je ve výrobě slepena na daný rozměr střešního okna, proto její aplikace nevyžaduje další úpra-
vy ani řezy. Po navlečení na rám okna se k rámu okna přisponkuje stejně pak i z boku ke kontralatím. Zajišťuje dokonalé napojení střešního 
okna k podstřešní hydroizolační vrstvě (fólie mezi střešní krytinou a izolací).

PARONEPROPUSTNÁ MANŽETA PNM
Je vyrobena z paronepropustné fólie. Manžeta je ve výrobě slepena na daný rozměr střešního okna. S rámem okna je spojena integrovanou 
parotěsnou páskou, ze které se sejme ochranný pásek a nalepí se do drážky pro obklad, která je po celém obvodu rámu okna. Zajišťuje doko-
nalé napojení střešního okna k parotěsné vrstvě (fólie mezi izolací a vnitřním obkladem).

FÓLIOVÉ MANŽETY DOKONALE SPOJÍ OKNO SE STŘECHOU

Je ideálním řešením při výměně oken. Obklad je vyroben z omyvatelných laminovaných desek. Uchycení k oknu je provedeno pomocí 
skrytých úhelníků. Použitím interiérového obkladu výrazně snížíte prašnost při obnově obkladu okna a urychlíte výměnu.
Dodává se v bílé barvě k oknům řady EXCELLENT a THERMICAL, maximální hloubka obkladu je 35 cm. Součástí dodávky je montážní šablona, 
paronepropustná manžeta PNM, lišty pro spojení se stávajícím obkladem, upevňovací materiál.

INTERIÉROVÝ OBKLAD ZJEDNODUŠÍ VÝMĚNU OKNA

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY
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Využití interiérové krokve místo klasické 
krokve obložené obkladovými deskami při-
nese zvětšení prostoru okenního výklen-
ku a  elegantní designový prvek. Umožňuje 
osazení 2 nebo 3 kyvných střešních oken 
EXCELLENT a  THERMICAL těsně vedle 
sebe (vzdálenost okenních rámů je 15 mm, 
prostor mezi okenními rámy je vyplněn ex-
trudovaným polystyrenem). Pocitově tak 
spojíte dvě nebo tři okna v jedno. 

Instalací dvou takových sestav nad sebou 
můžete vyhovět i požadavku na ateliérová 
okna.

Krokev je vyrobena z  lamelovaného borovi-
cového dřeva s  konečnou bezbarvou nebo 
bílou povrchovou úpravou. Dodává se v dél-
kách 200, 275 a 350 cm. Součástí dodávky 
je veškerý kotvící materiál.

Ke střešním oknům osazených v  sestavě 
s interiérovou krokví je dodáváno speciální 
KOMBI-lemování se spodním a horním dí-
lem z jednoho kusu.

Na střešní okna osazená v  sestavě s  inte -
riérovou krokví nelze instalovat předokenní 
rolety. V případě požadavku na budoucí in-
stalaci předokenních rolet, lze dodat inte- 
riérovou krokev umožňující osazení střeš-
ních oken vedle sebe ve vzdálenosti 100 mm 
nebo 140 mm.

INTERIÉROVÁ KROKEV 
ZVĚTŠÍ PROSTOR POD OKNY

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY

dvojice oken s interiérovou krokví dvojice oken s klasickou krokví
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STÍNÍCÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY

Široký sortiment zastiňovacích a dekoračních doplňků zajišťuje ochranu před sluncem a současně vytváří optimální podmínky pro bydlení.
Vnitřní doplňky (látkové roletky, Al-žaluzie, plisované roletky) chrání před světlem a nežádoucími pohledy. 
Venkovní doplňky (markýzy, předokenní rolety) chrání před tepelnou sluneční energií.
Zcela jedinečné jsou multifunkční interiérové fóliové roletky, které chrání interiér před světlem, ale současně v létě i před tepelnou 
sluneční energií. V zimě zrcadlovým efektem brání úniku tepla z místnosti, zlepšují tepelně-izolační vlastnosti okna.

Volbu doplňků ovlivňuje několik faktorů - typ místnosti, světová strana, sklon střechy. 
Pro denní místnosti jsou nejčastěji používány stínící doplňky, pro ložnice /dětské pokoje doplňky zcela zatemňující - BLACKOUT. 
Pro osluněné strany budete v létě potřebovat doplňky dva (vnitřní, který bude chránit interiér před světlem, nežádoucími pohledy a sou-
časně i venkovní doplněk, který bude chránit interiér před přehříváním) nebo jeden multifunkční - vnitřní roletku MULTIFILM (ochrání před 
světlem i teplem). Do osluněných oken nejsou vhodné vnitřní Al-žaluzie - v létě se hliníkové lamely rozpalují a vzhledem k jejich vysoké emi-
sivitě (sálání) způsobují přehřívání interiéru. Do oken orientovaných na severní stranu ochrana před tepelnou sluneční energií není potřeba.

Doplňky ke střešním oknům FENESTRA jsou 
konstruovány tak, aby se daly snadno a rych-
le nainstalovat. 
Rádi bychom, abyste si vybrali nejen barvu, 
ale i materiál stínění. Abyste si mohli vzorek 
látky sami vzít do ruky a odzkoušet světelnou 
propustnost, strukturu apod., zašleme Vám 
aktuální vzorník látek a žaluzií poštou.
Pro vyžádání vzorníků kontaktujte obchodní 
oddělení na tel. 603 143 200 
nebo e-mailem fenestra@fenestra.cz.

TK - 718 - 1094
ASTP - JJF6 - 17G5

Identifikační štítek, kterým je označeno ka-
ždé střešní okno FENESTRA, výrazně zjed-
nodušuje objednání a  současně vylučuje 
možnost dodání nesprávné velikosti doplňků. 
Štítek najdete v  horní části kyvného kříd-
la po přetočení do místnosti (2 řádky číslic 
a písmen).

ZASTIŇOVACÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY
ZAJISTÍ POHODU BYDLENÍ

VÝBĚR ZE VZORNÍKU:
STÍNÍCÍ LÁTKY:

STÍNÍCÍ LÁTKY DESIGN:

ZATEMŇUJÍCÍ LÁTKY:

PLISOVANÉ LÁTKY:

4905 2082 3326 4993 4932 5026 5034 2135

LIMA 7424 LIMA 7428 LIMA 8210 LIMA 8204 LIMA 7337 LUNA 2323 LUNA 2393 LUNA 9193

CALIFORNIA 21 METALLIC 60 AVENSIS 70 METALLIC 41 PRESTO 42 PRESTO 1 PRESTO 52 METALLIC 21

BLACKOUT  5085 BLACKOUT  5115 BLACKOUT  5118 BLACKOUT  5112 BLACKOUT  5123 BLACKOUT  4958 BLACKOUT  7675 BLACKOUT  1641

ALLEGRO 0457 ALLEGRO 0793 ALLEGRO 0459 ALLEGRO 7702 ALLEGRO 7704 ALLEGRO 7705 BLACKOUT  0301 BLACKOUT  0308

BLACKOUT  0302 BLACKOUT  0307 DEN 6548 DEN 0430 DEN 8004 NOC 8244 NOC 7750 NOC 0463
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VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ROLETY s postranními lištami
Dokonalé látkové zastínění i velmi elegantní dekorační doplněk okna. Látka je vedena v hliníkových postranních lištách, které brání prostupu 
světla po stranách a současně umožňují zastavit roletu v jakékoli poloze.

Multifunkční interiérové fóliové roletky:
•  chrání před přehříváním interiéru v létě (účinnost až 84%)
• chrání před únikem tepla v zimě (úspora tepla až 30%)
• chrání obrazovku TV a PC před odlesky a zrcadlením
•  chrání před škodlivým UV-zářením (účinnost 99%)
•  umožňují výhled z okna i přes staženou roletku 

(neplatí při použití zatemňující varianty BLACKOUT)

VNITŘNÍ MULTIFUNKČNÍ FÓLIOVÉ ROLETY
Jedná se o  zcela unikátní doplněk, který poskytuje jedinečnou 
ochranu před tepelnou sluneční energií i před oslněním a sou-
časně je exkluzivním doplňkem s vysokou estetickou hodnotou. Spe-
ciální fólie je vedena v  hliníkových postranních lištách, které brání 
prostupu světla po stranách a  současně umožňují zastavit roletu 
v jakékoli poloze.
Při požadavku zatemnění nabízíme fóliové roletky BLACKOUT, kte-
ré jsou neprůsvitné a místnost zatemní. Ostatní odstíny jsou prů-
hledné, lehce snižují intenzitu světla v interiéru a tlumí jeho ostrost 
(zastínění, dekorace).

odraz sluneční
energie až 84 %

v zimě úspora 
tepla až 30 %

prostup 
energie
jen 12%

zachování 
denního světla 

výhled ven
i přes roletku

sluneční 
energie  
100 %

STÍNÍCÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ROLETY
Zastiňující roletky (látky propouštějící světlo) zjemňují dopadající 
sluneční světlo a poskytují soukromí. Jednoduché látkové roletky 
se dodávají v několika barevných odstínech s různým stupněm pro-
pustnosti světla. Umožňují nastavení roletky ve 3 polohách. Pokud 
jsou vytažené a nepoužívají se, nezmenšují plochu prosklení.

Skupina odstínů BLACKOUT je opatřena na exteriérové části plas-
tovou vrstvou, která zajišťuje úplnou neprůsvitnost a místnost zcela 
zatemní (plné zatemnění). Ostatní odstíny dodávají světlu v  inte-
riéru jemný barevný odstín, tlumí jeho ostrost (zastínění, dekorace) 
a poskytují soukromí.

U střešních oken řady EXCELLENT a THERMICAL je roletka v době 
nepoužívání skryta v unikátní krycí liště. U ostatních oken je rolet-
ka v hliníkovém tubusu. 
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STÍNÍCÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY

VNITŘNÍ PLISOVANÉ ROLETY
Vnitřní plisované roletky představují dokonalý a estetický způsob zastínění a ochrany před 
slunečním zářením. Plisé je moderní typ stínění, který umožňuje stahování jak z horní 
tak z dolní části okna, čímž lze zastínit okno proti nežádoucím pohledům a zároveň vpustit 
dovnitř denní světlo.
Dvojitá plisovaná roleta PLISÉ DUO umožňuje při použití dvou různých látek (DEN a NOC)
regulovat míru zastínění podle aktuálních potřeb.

VNITŘNÍ ŽALUZIE S
Jednoduchá hliníková lamelová žaluzie vedená strunou. Díky spe-
ciálnímu samosvornému mechanismu lze žaluzie zastavit v libovolné 
poloze. Naklápění lamel regu-
luje prostup slunečních paprs-
ků. Plně funkční (především při 
požadavku na úplné zaklopení 
lamel) je od sklonu střechy 45°. 
Pokud jsou vytažené a  nepou-
žívají se, nezmenšují plochu 
prosklení. 

VNITŘNÍ ŽALUZIE L
Hliníkové lamely různých barevných odstínů jsou vedeny v hliníko-
vých postranních lištách (kazeta i  lišty vždy stříbrné). Naklápění 
lamel reguluje prostup slunečních paprsků, lze je zcela zaklopit i při 
menších sklonech střechy. K žaluziím instalovaným ve výše umístě-
ných oknech je možné dodat ovládací tyčku, kterou lze žaluzii staho-
vat i lamely žaluzie naklápět.

SÍŤ PROTI HMYZU
Síť proti hmyzu poskytuje 
ochranu před létajícím hmy-
zem. Průhledná síťovina nena-
rušuje výhled z  okna ve dne, 
síť ale oceníte především v noci, 
kdy můžete větrat bez obav z lé-
tajícího hmyzu. Síť se instaluje 
na ostění okna, okno může být 
otevřené až do hloubky ostění. 
Pokud se síť nepoužívá, je srolo-
vána v hliníkové kazetě.

U  lomeného ostění nebo sestavy střešního a  fasádního okna  
se instalují dvě sítě proti sobě se speciálním přechodovým prvkem.
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VENKOVNÍ MARKÝZA
Venkovní markýza zabraňuje dopadu slunečního zá-
ření na střešní okno a tím snižuje množství tepla 
vstupujícího do místnosti až o 75%. Je vyrobe-
na z  odolné černé PVC - síťoviny a  vždy 
se ovládá z  místnosti. Síťová struk-
tura nebrání výhledu z  okna ven 
a propouští světlo dovnitř. 
Způsob uchycení mar-
kýzy na okně součas-
ně umožňuje větrání 
bez nutnosti manipula-
ce s  markýzou. Markýza je 
upevněna pod horním dílem ople-
chování střešního okna.

POROVNÁNÍ 
VLASTNOSTÍ

VENKOVNÍ 
MARKÝZA

VENKOVNÍ 
 ROLETA

ochrana před přehříváním 3 5

zatemnění místnosti 1 5

tepelná izolace v zimě 0 3
útlum hluku z deště 

a krupobití 2 4

VENKOVNÍ ROLETA
Hliníkové lamely vyplněné polyuretanem v  létě zadrží až 95% 
tepelné sluneční energie a  nedochází tak k  přehřívání interiéru. 
V  zimě izoluje před chladem a  brání tepelným ztrátám z  interiéru. 
Venkovní roleta vylepšuje tepelně-izolační vlastnosti okna a posky-
tuje zatemnění i během dne. Je také dodatečnou ochranou střešního 
okna před poškozením, snižuje hluk z deště a krupobití až o 3 dB. 
Vždy je ovládaná elektricky, volitelně na solární pohon.

VZDÁLENÁ SPRÁVA VENKOVNÍCH ROLET 
OVLÁDEJTE ROLETY ODKUDKOLIV
K venkovním roletám lze dodat zařízení pro vzdálenou správu:

• SOMFY CONNEXOON - systém umí ovládat až 40 rolet
•  SOMFY TAHOMA - systém umí ovládat až 200 rolet a dalších 

prvků v domě

Na mobilním telefonu vidíte stav každé rolety (sta-
ženo, vytaženo, na kolik %), rolety můžete i vzdáleně 
ovládat.
Lze nastavit i časový plán, kdy se mají rolety sami 
vytáhnout/stáhnout. Může Vás tedy ráno probu-
dit sluníčko v přesně daný čas, můžete simulovat 
přítomnost osob v době dovolené apod.

STÍNÍCÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY
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DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Půdní schody nabízíme ve standardních i atypických rozměrech, vždy zateplené s různými tepelně-izolačními vlastnostmi, v případě požadav-
ku i s 45 min. požární odolností z obou stran. Zcela unikátní konstrukce jsou půdní schody ClickFIX 76 s U=0,49 W.m-2.K-1 .

PŮDNÍ SCHODY

CLICKFIX 36 MINI
Výška od podlahy ke stropu: do 280 cm
Rozměry:  92,5 x 60 cm, 

92,5 x 70 cm
Schránka: materiál – smrk, výška – 115 mm, tloušťka – 18 mm
Víko: termoizolační víko, tloušťka - 36 mm
Koeficient tepelné prostupnosti: 0,99 W.m-2.K-1

Žebřík: materiál: borovice – bočnice, buk – nášlapy
Nosnost: 150 kg
Výbava: plastové koncovky žebříku

CLICKFIX 56
Výška od podlahy ke stropu: do 274 cm
Rozměry:  120 x 60 cm, 

120 x 70 cm
Schránka: materiál – bílá překližka, výška – 140 mm, tloušťka – 18 mm
Víko: termoizolační víko, tloušťka - 56 mm
Koeficient tepelné prostupnosti: 0,65 W.m-2.K-1

Žebřík: materiál: borovice – bočnice, buk – nášlapy
Nosnost: 150 kg
Výbava: plastové krycí lišty a koncovky žebříku

CLICKFIX 36
Výška od podlahy ke stropu: do 275 cm
Rozměry:  120 x 60 cm, 120 x 70 cm, 

130 x 70 cm
Schránka: materiál – smrk, výška – 115 mm, tloušťka – 18 mm
Víko: termoizolační víko, tloušťka - 36 mm
Koeficient tepelné prostupnosti: 0,99 W.m-2.K-1

Žebřík: materiál: borovice – bočnice, buk – nášlapy
Nosnost: 150 kg
Výbava: plastové koncovky žebříku

CLICKFIX 76 Vario
Výška od podlahy ke stropu: do 415 cm
Rozměry:  90x60 cm, 90x70 cm, 110x60 cm, 120x60 cm, 120x70 cm, 

130x70 cm, 140x70 cm
Schránka: materiál – bílá překližka, výška – 190 mm, tloušťka – 18 mm
Víko: termoizolační víko, tloušťka - 76 mm
Koeficient tepelné prostupnosti: 0,49 W.m-2.K-1

Žebřík: materiál: Alu, nůžkový
Nosnost: 150 kg
Výbava: plastové krycí lišty, kovové madlo

CLICKFIX 76
Výška od podlahy ke stropu: do 274 cm (volitelně až 321 cm)
Rozměry:  nejběžnější 120x60 cm, 120x70 cm, 110x60 cm, 110x70 cm, 

130x60 cm, 130x70 cm, 140x60 cm
Schránka: materiál – bílá překližka, výška – 190 mm, tloušťka – 18 mm
Víko: termoizolační víko, tloušťka - 76 mm
Koeficient tepelné prostupnosti: 0,49 W.m-2.K-1

Žebřík: materiál: borovice – bočnice, buk – nášlapy 
Nosnost: 150 kg
Výbava: plastové krycí lišty a koncovky žebříku, kovové madlo

REI 45 - protipožární
Výška od podlahy ke stropu: do 285 cm 
Rozměry:  120x60 cm, 120x70 cm, 

130x70 cm, 140x70 cm
Schránka: materiál - borovice, výška – 190 mm, síla – 18 mm
Poklop: bílý HDF - 50 mm Rockwool – bílý HDF 
Součinitel tepelné propustnosti: 0,96 W.m-2.K-1

Žebřík: materiál: borovice – bočnice, buk – nášlapy
Nosnost: 150 kg
Výbava: dřevěné krycí lišty a plastové koncovky žebříku

EXTRA
Výška od podlahy ke stropu: do 262/285 cm (volitelně až 332 cm)
Rozměry:   112x60 cm, 112x70 cm, 120x60 cm, 120x70 cm, 

130x70 cm, 140x70 cm
Schránka: materiál – laťovka, výška – 190 mm, tloušťka – 18 mm
Víko: termoizolační víko, tloušťka - 56 mm
Koeficient tepelné prostupnosti: 0,9 W.m-2.K-1

Žebřík: materiál: borovice – bočnice, buk – nášlapy
Nosnost: 150 kg
Výbava: plastové krycí lišty a koncovky žebříku
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DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Interiérový multifunkční systém MULTIFILM zabezpečí příjemnou 
vnitřní teplotu, optimální pracovní prostředí a  úsporu energií. 
Odcloní přímé sluneční paprsky, dovnitř vpustí rozptýlené den-
ní světlo s malou energií. Umožňuje optimální práci na PC bez 
oslnění a zrcadlení displeje monitoru. Uvnitř zůstává světlo, při-
čemž vznik nežádoucího tepla je minimální. 

MULTIFILM vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepel-
ných podmínek a  je významnou součástí budovy i z hlediska úspor 
energie.

K  přehřívání prostoru pod prosklenou plochou nedojde pouhým 
průchodem slunečního paprsku přes sklo. Teplo v místnosti vzniká 
tím, že sluneční záření pronikne přes plochu skla a dopadne na plo-
chy v interiéru. Tím záření změní vlnovou délku a dojde ke vzniku 
tepelné energie.

Fólie MULTIFILM jsou z vnější strany speciálně embosované a me-
talizované, což způsobuje vysoký odraz (reflexi) dopadajícího slu-
nečního záření zpět do prostoru. Odražená energie se nemůže dostat 
do interiéru a tak se nezvyšuje teplota. Celková propustnost sluneční 
energie (g-hodnota) je 12%. Speciálně pokovená, ale současně trans-
parentní (průhledná) fólie dokáže odrazit až 88% sluneční energie. 
Odražené záření nemůže být konvertováno na termické záření, které 
způsobuje zvyšování teploty v interiéru budovy. Samotná fólie se ohří-
vá velmi málo a nabyté teplo sálá (vyzařuje) jen slabě (má velmi níz-
kou emisivitu, vyzařuje jen 17% tepla). Pro porovnání, běžná stříbrná 
Al-žaluzie vyzařuje 100% tepla, tzn. v létě topí. 

V zimě tyto roletky navíc přináší úsporu energie (zrcadlovým efek-
tem úniku tepla z místnosti, zlepšují tepelně-izolační parametry okna 
až o 31%). 

V létě je ideální mít rolety MULTIFILM stažené přes den (nepouštět 
teplo dovnitř), v zimě v noci (nepouštět teplo ven).

INTERIÉROVÉ FÓLIOVÉ STÍNĚNÍ MULTIFILM

sluneční 
energie  
100 %

odraz sluneční 
energie až 
88 %

U-hodnota 
zlepšení  
až 31 %

g-hodnota 
 jen 12%

využití  
denního světla   

a dobrý pohled ven

V soutěži VÝROBEK ROKU 2015 získal MULTIFILM dvě hlavní ocenění.

HLAVNÍ VÝHODY:
• fólie změkčuje denní světlo podobně jako sluneční brýle
• efektivní ochrana proti horku, příjemné klima v interiéru
• spolehlivá ochrana proti oslnění a odleskům
• úspora energie po celý rok, zlepšená izolace v zimě
• výhled z okna i přes staženou roletu

V případě požadavku na neprůhlednost (především za tmy z venku 
dovnitř) je k dispozici stínění MULTITEX.  Jedná se o neprůhledné 
až poloprůhledné technické textilie. Dodávají se v různých barvách 
a úrovních propustnosti světla. Textilie MULTITEX jsou z vnější stra-
ny speciálně metalizované, což způsobuje vysoký odraz (reflexi) 
dopadajícího slunečního záření zpět do prostoru. Navíc pomáhají tlu-
mit hluk a působí antibakteriálně.

Plastové okno s dvojsklem
bez ochranné roletky

Ug= 1.20 W/m2K
g = 0.58

Plastové okno s trojsklem
bez ochranné roletky

Ug= 0.70 W/m2K
g = 0.42

Plastové okno s dvojsklem
s roletkou silver-anthracite (SiAt01)
se slunečním odrazem 79 %
Ug = 0.87 W/m2K
g = 0.27

Plastové okno s trojsklem
s roletkou silver-anthracite (SiAt01)
se slunečním odrazem 79 %
Ug = 0.58 W/m2K
g = 0.26

OCHRANA PROSKLENÝCH PLOCH 
PŘED PŘEHŘÍVÁNÍM
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DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Podle typu prosklené plochy lze volit z široké nabídky zastínění:

Vybrané reference:

84 rolet Compact-Line Policejní prezidium ČR, Praha, Česká republika
5.500 rolet Classic-line Europäisches Patentamt, München, Deutschland
1.540 rolet Classic-Line Vereinigte Postversicherung, Stuttgart, Deutschland
1.000 rolet Compact-Line Millenium Tower, Wien, Österreich
3.980 rolet Compact-Line Stadtsparkasse Köln, Deutschland
2.000 rolet Compact-Line Wirtschaftsbehorde Hamburg, Deutschland
5.000 m 2 posuvných panelů MAN Nutzfahrzeuge AG, München, Deutschland
1.000 vertikálních žaluzií EnBW Energie Baden-Wurttemberg Ag, Karlsruhe, Deutschland

Zentrum fur virtuelles Engineering ZVE, Stuttgart European Court of Justice, Luxembourg City

Giesecke & Devrient GmbH, München

Policejní prezidium ČR, Praha Policejní prezidium ČR, Praha Policejní prezidium ČR, Praha

roleta Classic-Line vertikální žaluzie a Compact-Line schránka i postranní lišty v barvě okna rolety pro šikmé prosklení

posuvné panely vertikální žaluzie velké fasádní systémy velkoformátové stínění

roleta Classic-Line roleta Compact-Line roleta pro střešní okno roleta pro střešní okno



kontaktujte nás:
telefonem: 603 143 200 nebo 604 775 370
e-mailem: fenestra@fenestra.cz

nebo navštivte internetové stránky:
www.fenestra.cz

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Šťáhlavice 1
332 04 Nezvěstice
tel.: 377 969 060

CHCETE NAKOUPIT ZA NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK?
CHCETE DOPORUČIT PRODEJCE?
CHCETE PORADIT S VÝBĚREM?
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VÁŠ DODAVATEL:


