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OKNA IN VRATA NAGODE

OKNA 

DOBRODOŠLI PRI NAS

Veseli smo, da se zanimate za naše stavbno pohištvo. Prepričani smo, 
da bomo izpolnili vaša pričakovanja. 

OD IDEJE DO IZVEDBE
Predani smo delu, usmerjeni v 
razvoj, odgovorni do okolja. Smernici 
sta  kakovost in poštenost, kar 
dokazuje tudi naša bonitetna ocena. 
Podjetje sestavljajo zaposleni, ki so 
strokovnjaki na svojem delovnem 
področju – druži nas  občudovanje 
lesenega stavbnega pohištva, 
natančnost pri delu in zadovoljstvo, 
ko vidimo zadovoljne stranke. 
Smo dovolj veliki, da opremljamo 
tudi velike objekte in ravno prav 
veliki, da ohranjamo fleksibilnost in 
individualen pristop do strank.

Pri nas dobite vse na enem mestu 
– od ideje, brezplačne izmere in 
svetovanja, zelo pestrega izbora  oken 
in vrat, izvedbe in lastne montaže. 
Pripravimo vam tudi vso ustrezno 
dokumentacijo za pridobitev 
nepovratnih subvencij Eko sklada. 

Vabimo vas v naš 700 m2 velik 
razstavni salon ICO Zapolje v 
Logatec, kjer si boste lahko ogledali 
naše izdelke in kjer se bomo 
potrudili, da boste izbrali najboljše 
stavbno pohištvo za vas.

Dobrodošli pri nas!

Kolektiv Okna in vrata Nagode

• novogradnje
• adaptacije 
• obnove spomeniško 

zaščitenih objektov 

Okna in vrata za vaš dom

slovenski proizvod 

prihranek energije

konkurenčnost

zanesljivost

kvaliteta

razstavni salon 700 m 2

VRATA
• vhodna
• garažna – dvokrilna in dvižna
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PREDNOSTI SO V DETAJLIH

Ideje in svetovanje

Izdelava oken z najsodobnejšo tehnologijo

Brezplačna priprava dokumentacije za Eko sklad

Lastna proizvodnja lepljenih elementov

Napredne tehnološke rešitve 

Zaščita prečnih spojev pred lakiranjem

Lastna montaža

NAJVEČJI SALON OKEN IN 
VRAT V SLOVENIJI 
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  LESENA OKNAKAKO IZBRATI PRAVA OKNA
Okna so eden izmed najpomembnejših elementov 
vašega doma, ki vas povezuje z okoljem.  Pomembno 
je, da izberemo okna, ki v dom spustijo sončne žarke, 
svetlobo in sveži zrak, zaščitijo pa nas pred mrazom, 
vetrom, vlago in hrupom. Gre za dolgotrajen nakup, 
zato je zelo pomembno, da izberemo prava okna in 
tako prihranimo energijo. Nudimo vam pester izbor 
oken, ki  imajo različne lastnosti in prednosti. 

IZBIRA MATERIALA
Les,  les/aluminij, les/steklo ali pvc?

LES 
je lep, v stanovanje prinaša toplino in prijaznost, 
izredna kvaliteta barv in sodobni nanosi pa omogočajo 
dolgo življenjsko dobo. 

LES/ALUMINIJ  
prinaša v prostor naravni material – les, zunaj pa so 
okna trajno zaščitena

LES/STEKLO 
je moderno okno, ki  na zunanji strani krila nima 
vidnega lesa, temveč samo steklo, kar pomeni, da je 
vzdrževanje preprosto. 

PVC 
material je odporen proti uv žarkom in zagotavlja prav 
tako dolgo življenjsko dobo, vendar pa ne moremo 
spregledati, da je pvc umeten material.

KATERO DEBELINO OKNA IZBRATI? 
Na to vplivata dva dejavnika: 

• podnebje,
• debelina izolacije – toplotni ovoj. 

Nudimo vam različne debeline oken – 68 mm, 78 
mm, 90 mm, 102 mm, 110 mm – vse lahko tudi v 
kombinaciji z aluminijem.

Katera debelina oken je najbolj primerna za vas,  
se posvetujte z nami.
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NAGODE  klasik  68 NAGODE  rustik 68

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 
omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 
varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 2,9 do 
0,90 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 
ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 
mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 
konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 
je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 
steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni
dve trajnoelastični tesnili Q-lon.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 

in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 

kvalitetnejši nanos končnega laka.
 

POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 

z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 

lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.

 
LES

Okenski profil debeline 68 mm je lepljen  
iz treh lamel. Lastna proizvodnja 

vam zagotavlja izbran in kvaliteten 
les. Izdelava izključno  iz dolžinsko 

nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 

krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 
vremenskimi vplivi. Izvedba s termičnim 

členom.

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 

lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 

vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

6868 6868

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 

omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 

varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 

mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 2,9 do 

0,90 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 

ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 

mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 

konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 

je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvjajamo skrito pritrjevanje stilno 

oblikovane steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni

dve trajnoelastični tesnili Q-lon.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Stilno zaokroženi robovi  na okvirju in 
krilu zagotavljajo rustikalen videz. 

POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.

LES
Okenski profil debeline 68 mm je lepljen  
iz treh lamel. Lastna proizvodnja 
vam zagotavlja izbran in kvaliteten 
les. Izdelava izključno  iz dolžinsko 
nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno brez krilnega odkapnika. 
Na vašo željo ga lahko namestimo. 

LESENI ODKAPNI PROFIL
Lesena odkapna letev poudarja 
rustikalen videz okna. Pritrjena je na 
aluminijasti odkapni profil s termičnim 
členom.

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 
lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 
vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI

Debelina okenskega krila je 68 
mm, profili so troslojno lepljeni iz 
dolžinskega nespojenega lesa, kar 
zagotavlja optimalno trdnost in 
stabilnost izdelka.

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI

Leseno okno, ki ima namesto 
zaokroženih stilno oblikovane 
robove. Je izdelek, ki  se s 
svojevrstnim dizajnom uskladi 
s tovrstno notranjo in zunanjo 
arhitekturo.
Rustik je okno, ki ima namesto 
zaokroženih robov poudarjen 
baročni stilni profil.
Primeren je lahko tudi za 
spomeniško zaščitene objekte.

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

4/16/4
Ug = 1,1

ALU 1,31

TGI 1,24

Super Spacer 1,21

4/16/4 
Ug = 1,0

ALU 1,25

TGI 1,18

Super Spacer 1,15

4/12/4 Kr
Ug = 0,9

ALU 1,18

TGI 1,11

Super Spacer 1,08

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

4/16/4
Ug = 1,1

ALU 1,31

TGI 1,24

Super Spacer 1,21

4/16/4 
Ug = 1,0

ALU 1,25

TGI 1,18

Super Spacer 1,15

4/12/4 Kr
Ug = 0,9

ALU 1,18

TGI 1,11

Super Spacer 1,08
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NAGODE  nadstandard  78 NAGODE  energijsko varčno  9090907878

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 
omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 
varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 
ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 
mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 
konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 
je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 
steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni
dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 
četrto tesnilo.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 

in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 

kvalitetnejši nanos končnega laka.
 

POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 

z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 

lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.

 
 

LES
Okenski profil debeline 78 mm je lepljen  

iz štirih lamel. Lastna proizvodnja 
vam zagotavlja izbran in kvaliteten 
les. Izdelava izključno  iz dolžinsko 

nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 

krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 

vremenskimi vplivi. 

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 

lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 

vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 

omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 

varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 

mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 

toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 

ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 

mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 

konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 

je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 

steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni

dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 

četrto tesnilo.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 
in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 
kvalitetnejši nanos končnega laka.
 
POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.
 

LES
Okenski profil debeline 90 mm je lepljen  
iz štirih lamel. Lastna proizvodnja 
vam zagotavlja izbran in kvaliteten 
les. Izdelava izključno  iz dolžinsko 
nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 
krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 
vremenskimi vplivi. 

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 
lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 
vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Okno je izdelano iz profila debeline 
78 mm, iz štirislojno lepljenega, 
dolžinsko nespojenega lesa. 
Odlikuje ga  dobra toplotna  
izolativnost in konstrukcijska 
stabilnost.

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Okno izjemnih lastnosti – energijsko 
varčno - debelina okenskega 
okvirja 90 mm omogoča odlično 
konstrukcijsko stabilnost in visoko 
toplotno izolativnost.

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

4/12/4/12/4
Ug = 0,70

ALU 1,00

TGI 0,93

Super Spacer 0,90

4/16/4/16/4 
Ug = 0,60

ALU 0,93

TGI 0,86

Super Spacer 0,83

4/18/4/18/4
Ug = 0,50

ALU 0,86

TGI 0,80

Super Spacer 0,76

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

4/12/4/12/4
Ug = 0,70

ALU 0,97

TGI 0,90

Super Spacer 0,87

4/16/4/16/4 
Ug = 0,60

ALU 0,90

TGI 0,83

Super Spacer 0,80

4/18/4/18/4
Ug = 0,50

ALU 0,83

TGI 0,76

Super Spacer 0,73
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NAGODE  energijsko varčno  102 NAGODE  energijsko varčno  110102102 110110

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 
omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 
varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 
ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 
mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 
konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 
je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 
steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni
dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 
četrto tesnilo.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 

in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 

kvalitetnejši nanos končnega laka.
 

POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 

z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 

lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.

 
 

LES
Okenski profil debeline 102 mm 
je lepljen iz petih lamel. Lastna 

proizvodnja vam zagotavlja izbran in 
kvaliteten les. Izdelava izključno  iz 

dolžinsko nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 

krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 

vremenskimi vplivi. 

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 

lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 

vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 

omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 

varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 

mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 

toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 

ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 

mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 

konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 

je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 

steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni

dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 

četrto tesnilo.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 
in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 
kvalitetnejši nanos končnega laka.
 
POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.
 

LES
Okenski profil debeline 110 mm 
je lepljen iz petih lamel. Lastna 
proizvodnja vam zagotavlja izbran in 
kvaliteten les. Izdelava izključno  iz 
dolžinsko nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 
krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 
vremenskimi vplivi. 

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 
lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 
vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Energijsko varčno okno – debelina 
okenskega okvirja 102 mm –  
omogoča odlično konstrukcijsko 
stabilnost in izvrstno toplotno 
izolativnost.

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Okno z debelino okenskega okvirja 
110 mm je primerno za vgradnjo 
v nizkoenergijske objekte, saj se 
ponaša s konstrukcijsko stabilnostjo 
in izolativnostjo.

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

4/12/4/12/4
Ug = 0,70

ALU 0,94

TGI 0,87

Super Spacer 0,84

4/16/4/16/4 
Ug = 0,60

ALU 0,88

TGI 0,81

Super Spacer 0,78

4/18/4/18/4
Ug = 0,50

ALU 0,81

TGI 0,74

Super Spacer 0,71

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

4/12/4/12/4
Ug = 0,70

ALU 0,93

TGI 0,86

Super Spacer 0,83

4/16/4/16/4 
Ug = 0,60

ALU 0,87

TGI 0,80

Super Spacer 0,77

4/18/4/18/4
Ug = 0,50

ALU 0,80

TGI 0,73

Super Spacer 0,70
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LESENO OKNO
 NAGODE  pro   68

OKNO NAGODE pro
Izdelano je  iz lesa, ki je predhodno termično obdelan.  

Postopek  je edinstven, visoko tehnološki in zagotavlja natančno kontrolo 
reakcij, ki med procesom modifikacije potekajo v lesu. 

Tehnologija omogoča časovno učinkovito modifikacijo večine vrst lesa iglav-
cev in listavcev po vnaprej določenih programih. Zaradi inovativnih rešitev 
je vonj modificiranega lesa (vonj po oglju) bistveno manj izrazit, iz lesa pa so 
odstranjene tudi vse smole. Poleg masivnega lesa lahko modificiramo tudi 
furnir. 

Pri termični modifikaciji lesa so spremembe strukture lesnih makromolekul 
posledica spontanih termokemičnih reakcij, ki brez kakršnega koli dodatka 
drugih snovi oz. kemičnih reagentov potečejo pri segrevanju lesa med 170 °C 
in 230 °C. Na ta način lahko za 50 % zmanjšamo »delovanje« (nabrekanje in 
krčenje) lesa in bistveno izboljšamo njegovo trajnost. 

Slabo odpornim vrstam lesa iglavcev se odpornost izboljša celo do razreda od-
pornosti 2 (standard SIST EN 350-2), v katerega sodijo sicer naravno odporni 
lesovi hrasta, robinije in podobno. 

Modificiran les lahko torej brez dodatne zaščite uporabimo tudi na prostem.

TERMIČNO MODIFICIRAN LES

ZNAČILNOSTI  TERMIČNO OBDELANEGA LESA: 
 (v primerjavi z naravnim, neobdelanim lesom)

• izboljšana dimenzijska stabilnost lesa 
  (do 50 % zmanjšano nabrekanje in krčenje lesa)

• izboljšana odpornost proti naravnim škodljivcem

• zmanjšana ravnovesna vlažnost lesa

• enotna barva po celotnem preseku

• 100 % prijazen ljudem in okolju  

• eksotičen videz lesa

• daljša življenjska doba tudi pri uporabi na prostem

SMREKA MACESEN HRAST

IZVEDBA V VSEH DEBELINAH:IZVEDBA V VSEH DEBELINAH:

TESTIRANO 
NA 

BIOTEHNIŠKI 
FAKULTETI 
UNIVERZE V 
LJUBLJANI

    68        68           78       78            90       90         102   102           110110

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 

omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 

varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 

mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 2,9 do 

0,90 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 

ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 

mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 

konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 

je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 

steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni

dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 

četrto tesnilo.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 
in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 
kvalitetnejši nanos končnega laka.
 
POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.

 
LES
Okenski profil debeline 68 mm je lepljen  
iz treh lamel. Lastna proizvodnja 
vam zagotavlja izbran in kvaliteten 
les. Izdelava izključno  iz dolžinsko 
nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 
krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 
vremenskimi vplivi. Izvedba s termičnim 
členom.

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 
lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 
vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

6868

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Okno NAGODE pro je izdelano 
iz termično obdelanega lesa, 
popolnoma naravno okno, ki ne 
potrebuje nobene dodatne zaščite.

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

profil 68
4/16/4 

Ug = 1,0

ALU 1,19

TGI 1,12

profil 78
4/12/4/12/4

Ug = 0,70

ALU 0,95

TGI 0,88

profil 90
4/12/4/12/4

Ug = 0,70

ALU 0,92

TGI 0,85

profil 102
4/16/4/16/4 

Ug = 0,60

ALU 0,82

TGI 0,75

profil 110
4/18/4/18/4

Ug = 0,50

ALU 0,74

TGI 0,67
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LESENO PASIVNO OKNO
NAGODE  pasivtherm  90

PASIVNO OKNO NAGODE pasivtherm  90
je narejeno iz lesenih lepljenih okenskih profilov z 
vgrajeno toplotno izolacijo.  
Tako vam ponujamo sodobno energijsko varčno 
leseno okno.

Okenski okvir po sistemu PASIVTHERM odlikuje 
kar 40 % izboljšan faktor toplotne prehodnosti v 
primerjavi z masivnim lepljenim okenskim okvirom.

S pravilno razporeditvijo območij masivnega lesa 
in območij z izolacijo v okenskem profilu  
PASIVTHERM je dosežena visoka trdnost, stabil-
nost ter torzijska togost okna.

LESENO PASIVNO OKNO
NAGODE  hibridtherm   1101101109090

PASIVNO OKNO NAGODE hibridterm  110
ima standardno troslojno zasteklitev s toplotno preho-
dnostjo Ug=0,70 W/m2K ter z medstekelnim distanč-
nikom Super Spacer (j=0,027 W/mK), ki še izboljša 
toplotne karakteristike stekla. Po želji lahko zasteklimo 
tudi z nižjo toplotno prehodnostjo stekla, s katero še 
izboljšamo toplotne karakteristike. Profili imajo med 
lamelami integriran inovativen nanotehnološki izo-
lacijski material AEROGEL SPACELOFT®, s katerim 
izboljšamo toplotno prehodnost.

CERTIFIKAT ZA PASIVNA OKNA
Kriterije toplotnih prehodnosti  stavbnega pohištva za 
vgradnjo v pasivne hiše je postavil Passive house Insti-
tute v Darmstadtu v Nemčiji. Inštitut je vodilno gonilo 
pri postavitvi standardov ter pri promociji pasivne 
gradnje.  Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat, 
ki dokazuje kakovost našega stavbnega pohištva.
Da lahko okno označimo za pasivno, morata tako 
okvir in steklo ustrezati pogojem, in sicer okvir Uf ≤ 
0,80 W/m2K ter steklo Ug = 0,70 W/m2K.
Šele ob predpostavki, da sta izpolnjena oba pogoja, 
mora biti skupna vrednost okna Uw ≤ 0,80 W/m2K. 
Ob tem je pomembmo, da vgrajeno okno ustreza kri-
teriju Uw vgradnje ≤ 0,85 W/m2K.
V izračunih vedno upoštevajo standardizirano vzorčno 
dimenzijo okna 123 cm x 148 cm ter toplotno preho-
dnost stekla Ug = 0,70W/m2K. 

GLAVNE KARAKTERISTIKE  AEROGEL SPACELOFTA®:

• Toplotna prevodnost samo 0.013 W/m2K, kar je do 8-krat boljša izolacij-
ska vrednost pri enaki debelini v primerjavi s standardnimi materiali.

• Odlična ognjeodpornost in odpornost proti širjenju plamena in emisi-
jam dima.

• Trajno hidrofoben material tudi pri visokih temperaturah.
• Odlična zvočna izolativnost 

pri nizkih frekvencah.
• Odporen na kompresijo, blaži 

udarce. Krčenje materiala 
manjše od 1% po 20 letih.

• Ni nevaren za zdravje, ne vse-
buje kancerogenih in alerge-
nih snovi.

• Okoljevarstveni material, ki 
kemično ne ogroža okolja. 
Omejuje infrardeče sevanje. 
Sme se ga odlagati na odlaga-
liščih in ni radioaktiven.

PREDNOSTI PASIVTHERM OKEN:

• Najtanjše leseno pasivno okno na trgu
• Možna tudi izvedba z alu les oblogo: program 

PROTECT 4 ali PROTECT 5
• 40 % izboljšan faktor toplotne prehodnosti okvirja
• Masivna kotna vez
• Ekološka izolativna polnila niso vidna
• Trda poliuretanska pena ne vsebuje CFC&HCFC
• Izolacija vsebuje poliolno komponento,  

ki se proizvaja iz oljne repice
• Ekološko in energijsko varčno
• Pripomore k bolj zdravemu bivalnemu okolju

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 
omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 
varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 
ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 
mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 
konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 
je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 
steklitvene letvice.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 

in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 

kvalitetnejši nanos končnega laka.
 

POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 

z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 

lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.

 

LES
Okenski profil debeline 90 mm je 

lepljen  iz štirih lamel ter polnjen s trdo 
poliuretansko peno, ki do 40% izboljša 
toplotno prehodnost okvirja. Izdelava 

izključno  iz dolžinsko nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 

krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 

vremenskimi vplivi. 

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 

lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 

vlage.

POGLED OD ZUNAJ

UUff=0,78=0,78
W/mW/m22KK

UUff=0,76=0,76
W/mW/m22KK

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni
dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in četrto tesnilo.

POLIURETANSKA PENA
Natančna izdelava omogoča odlično 
toplotno izolacijo profila.
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OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 
omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 
varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU, PVC 
ali gumijasto izvedbo  - SUPER 
SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 
mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 
konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 
je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 
steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni
dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 
četrto tesnilo.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 

in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 

kvalitetnejši nanos končnega laka.

 
POVRŠINSKA OBDELAVA

3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 

osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 

znotraj.

ALU MASKA PROTECT 4
Popolnoma zaščiti okno pred zunanjimi 

vremenskimi vplivi. Pestra izbira  
barvnih odtenkov  in lesnih dekorjev.

Ogledate si jih lahko na strani  30.

VOGALNI SPOJI
Vogalni spoji so varjeni ali kovičeni.
Zaradi tehničnih lastnosti aluminija  

so pri večjih elementih obvezni vogalni 
spoji v kovičeni izvedbi.

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 

lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 

vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZUNAJ

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 

omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 

varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 

mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 

toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

STEKLENJE
Ravnina vgrajenega stekla je 
poravnana z lesenim delom 

krila. Zunanja alu maska skupaj 
s tesnilom nalega na steklo. Na 

zunanji strani dodatno tesnimo s 
silikonom.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko med ALU ali PVC 

izvedbo.
 

STEKLITVENE LETVICE
Inovativen sistem brez notranje 

steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni

dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 

četrto tesnilo.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 
in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 
kvalitetnejši nanos končnega laka.

 
POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.
 
 
 
ALU MASKA PROTECT 5
Popolnoma zaščiti okno pred zunanjimi 
vremenskimi vplivi. Pestra izbira  
barvnih odtenkov  in lesnih dekorjev.
Ogledate si jih lahko na strani  30.
Možna izvedba v ostrorobni različici 
aluminija na zunanji strani.

VOGALNI SPOJI
Vogalni spoji so varjeni ali kovičeni.
Zaradi tehničnih lastnosti aluminija  
so pri večjih elementih obvezni vogalni 
spoji v kovičeni izvedbi.

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 
lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 
vlage.

POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD ZNOTRAJ

ALU/LES OKNO
NAGODE  protect  4  90

ALU/LES OKNO
NAGODE  protect  5  787878

IZVEDBA V DEBELINAH:IZVEDBA V DEBELINAH:     68        68           78       78            90       90         102   102           110110    68        68           78       78            90       90         102   102           110110IZVEDBA V VSEH DEBELINAH:IZVEDBA V VSEH DEBELINAH:

9090

6868

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Aluminij na zunanji strani in les na 
notranji strani predstavlja združitev 
najboljših lastnosti.  
 
Notranjim prostorom les prinaša 
toplino, zunanja stran pa je 
zaščitena pred vremenskimi vplivi.

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Aluminij na zunanji strani in les na 
notranji strani predstavlja združitev 
najboljših lastnosti.  
Notranjim prostorom les prinaša 
toplino, zunanja stran pa je 
zaščitena pred vremenskimi vplivi.

Inovativna rešitev brez notranje 
steklitvene letvice - za bolj 
eleganten videz.

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

profil 68
4/16/4 

Ug = 1,0

ALU 1,25

TGI 1,18

profil 78
4/12/4/12/4

Ug = 0,70

ALU 1,00

TGI 0,93

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

profil 68
4/16/4 

Ug = 1,0

ALU 1,25

TGI 1,18

profil 78
4/12/4/12/4

Ug = 0,70

ALU 1,00

TGI 0,93

profil 90
4/12/4/12/4

Ug = 0,70

ALU 0,97

TGI 0,90

profil 102
4/16/4/16/4 

Ug = 0,60

ALU 0,88

TGI 0,81

profil 110
4/18/4/18/4

Ug = 0,50

ALU 0,80

TGI 0,73
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OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 
omogoča vse možne načine 
odpiranja. Skrito okovje 
serijsko. Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug= 0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko ALU, PVC 
in  SUPER SPACER.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 
mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 
konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 
je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Inovativen sistem brez notranje 
steklitvene letvice.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni
dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretje in 
četrto tesnilo.

DODATNI OKVIR
Na notranji strani je poravnana 
linija. Poleg elegance se poveča tudi 
toplotna izolacija okvirja.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 

in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 

kvalitetnejši nanos končnega laka.

 
POVRŠINSKA OBDELAVA

3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 

osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 

znotraj.

ALU MASKA PROTECT 6
Popolnoma zaščiti okno pred zunanjimi 

vremenskimi vplivi. Pestra izbira  
barvnih odtenkov  in lesnih dekorjev.

Zunaj elegantna poravnana  
linija okvirja in krila.

VOGALNI SPOJI
Vogalni spoji so varjeni ali kovičeni.
Zaradi tehničnih lastnosti aluminija  

so pri večjih elementih obvezni vogalni 
spoji v kovičeni izvedbi.

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 

lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 

vlage.

POGLED OD ZUNAJ POGLED OD ZUNAJ

POGLED OD NOTRI

ALU/LES OKNO
NAGODE  elegance protect  6  78

LESENO OKNO
NAGODE  elegance   787878

IZVEDBA V DEBELINAH:IZVEDBA V DEBELINAH:IZVEDBA SAMO V DEBELINI:IZVEDBA SAMO V DEBELINI:

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Aluminij na zunanji strani in les 
na notranji strani predstavljata 
združitev najboljših lastnosti.  
Notranjim prostorom les prinaša 
toplino, zunanja stran pa je 
zaščitena pred vremenskimi vplivi.

Elegantna rešitev s skritim okovjem 
in poravnanimi linijami.

OPIS OKNA IN NJEGOVIH 
PREDNOSTI
 
Elegantno okno s poravnanimi 
linijami in skritim okovjem 
dopolnjuje moderen videz prostora. 
Čiščenje je zaradi ravnih linij 
enostavno, omogočen je tudi večji 
odmik od špalete. 

Okno, v katerem se srečata 
modernost in eleganca. 

7878

POGLED OD ZNOTRAJ POGLED OD ZUNAJ

    68        68           78       78            90       90         102   102           110110

Toplotna prehodnost za okna iz smreke,
skladno s standardom SIST EN 14351-1

Steklo 
[W/m2K]

Distančnik 
[W/mK]

Uw
[W/m2K]

profil 68
4/16/4 

Ug = 1,0

ALU 1,25

TGI 1,18

profil 78
4/12/4/12/4

Ug = 0,70

ALU 1,00

TGI 0,93

profil 90
4/12/4/12/4

Ug = 0,70

ALU 0,97

TGI 0,90

profil 102
4/16/4/16/4 

Ug = 0,60

ALU 0,88

TGI 0,81

profil 110
4/18/4/18/4

Ug = 0,50

ALU 0,80

TGI 0,73

OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 

omogoča vse možne načine 
odpiranja. Skrito okovja 

serijsko. Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 

toplotne izolativnosti Ug od 1,10 do 
0,50 W/m2K.

STEKLENJE
Vgrajeno steklo  je na ustreznih 

mestih  podloženo z lesenimi 
podložkami, z namenom povečanja 

konstrucijske trdnosti krila.
Tako z notranje kot zunanje strani 

je pritrjeno s silikonom, ki je ob 
nanosu ročno porezan.

STEKLITVENE LETVICE
Izvajamo skrito pritrjevanje 

steklitvene letvice.

DISTANČNIKI STEKLA
Izbirate lahko ALU, PVC 

in  SUPER SPACER.

TESNILO
Serijsko sta v okno vgrajeni

dve trajnoelastični tesnili Q-lon.
Možno pa je dodati še tretjo tesnilo.

DODATNI OKVIR
Na notranji strani je poravnana 

linija. Poleg elegance se poveča tudi 
toplotna izolacija okvirja.

ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 
in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 
kvalitetnejši nanos končnega laka.
 
POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 
z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 
lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.
 

LES
Okenski profil debeline vse do 110 mm. 
Lastna proizvodnja vam zagotavlja 
izbran in kvaliteten les. Izdelava 
izključno  iz dolžinsko nespojenega lesa.

KRILNI ODKAPNI PROFIL
Standardno je vgrajen na spodnjem delu 
krila, da vam podaljša trajnost okna. 

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 
vremenskimi vplivi. 

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 
lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 
vlage.

7878
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OKOVJE
Kvalitetno nemško okovje GU 
omogoča vse možne načine 
odpiranja. Možnost izbire 
varnostnega ali skritega okovja.
Standardna vgradnja 
mikroprezračevalnega elementa.

STEKLO
Možnost vgradnje termopan stekla 
toplotne izolativnosti Ug od 0,70 do 
0,50 W/m2K.

DISTANČNIKI STEKLA
So po izbiri dobavljivi v ALU ali 
PVC  materialu.

STEKLENJE
Samo na notranji strani okna je 
viden silikon.

STEKLITVENE LETVICE
Inovativen sistem brez notranje 
steklitvne letvice.

TESNILO
Serijsko so v okna vgrajeni
dve trajnoelastični tesnila Q-lon.
Tretje tesnilo se nahaja v alu 
odkapnem profilu. Možno pa je 
dodati še četrto tesnilo.

LEPLJENO STEKLO
Vgrajeno steklo  je 
lepljeno v okvir, kar 
poveča konstrukcijsko 
trdnost krila. 
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STEKLO/LES OKNO
NAGODE  trend  78

IZVEDBA V DEBELINAH:IZVEDBA V DEBELINAH:     68        68           78       78            90       90         102   102           110110
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ZAOKROŽENI ROBOVI
Mehko zaobljeni robovi  na okvirju 

in krilu zagotavljajo eleganten videz. 
Omogočajo enakomernejši in 

kvalitetnejši nanos končnega laka.
 

POVRŠINSKA OBDELAVA
3 ali 4-sistemska površinska zaščita lesa 

z okolju prijaznimi premazi na vodni 
osnovi. Možnost izbire dvobarvnega 

lakiranja,  različne barve zunaj in 
znotraj.

 
LES

Okenski profil debeline 78 mm je lepljen  
iz štirih lamel. Lastna proizvodnja 

vam zagotavlja izbran in kvaliteten 
les. Izdelava izključno  iz dolžinsko 

nespojenega lesa.

EMAJLIRAN ROB STEKLA
Posebna izvedba zunanjega 6 mm 

kaljenega in emajliranega stekla naredi 
okno še bolj trednovsko.  

Standarne barve emajliranja  
so  črma, antracit in bela.

ZAŠČITA »V« SPOJEV
Vsi »V« spoji so pred  debeloslojnim 

lakiranjem dodatno zaščiteni  s posebno 
elastično maso za zaščito pred vdorom 

vlage.

OKVIRNI ODKAPNI PROFIL
Ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred 

vremenskimi vplivi. 

Sistem NAGODE  trend je možno nagraditi z alu maskami 
na okvirjih NAGODE  protect 5

PANORAMSKE STENE

OPIS OKNA IN NJEGOVIH PREDNOSTI
 
Moderno okno, ki  na zunanji strani krila 
nima vidnega lesa, temveč samo steklo, kar 
pomeni, da je vzdrževanje preprosto. 

Inovativna rešitev brez notranje steklitvene 
letvice.

POGLED OD ZUNAJ
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DVIŽNO-DRSNA STENA ZGIBNO-DRSNO STENA — HARMONIKA

    68        68           78    78 

TIMBERSTEP 

    68        68           78       78            90       90         110 110 

TERMOSTEP

Možna izvedba z alu maskami NAGODE  protect 4 ali  protect 5
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OPIS PREDNOSTI

Dvižno-drsna stena vam omogoča neomejene arhitekturne 
rešitve tako glede širine kot višine izvedbe.
Odlikuje jo edinstvena rešitev z nizkim pragom ter 
enostavnim odpiranjem.

OPIS PREDNOSTI

Drsno-zgibna stena ima lahko 
klasičen visok lesen prag ali nizek 
alu potopni prag.
Zaradi načina odpiranja omogoča 
največjo širino prehoda.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Patio 6080

• teža krila do 80 kg
• širina krila 450-900 mm
• višina krila 800-2400 mm

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
HS 934

• teža krila do 300 kg
• širina krila 700-3300 mm
• višina krila 1851-3250 mm
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VZPOREDNO-NAGIBNO-DRSNA STENA VZPOREDNO-DRSNA STENA 

IZVEDBE ODPIRANJ

A
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G

K

IZVEDBE ODPIRANJ

A

A

C

C

D

G

G

K

Vzporedno-nagibno-drsno okovje 966/100 oZ bb
Ugodna rešitev za bivanje brez talnih ovir z enostavno uporabo: višina talnega praga je le 20 mm.

OPIS PREDNOSTI

Vzporedno-nagibno-drsna stena ima lahko visok lesen ali nizek 
alu prag ter omogoča prezračevanje v »kip« izvedbi krila.

V težji izvedbi teže krila do 200 kg omogoča avtomatsko 
odpiranje in zapiranje preko kljuke.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
KLASIČNO ODPIRANJE 
PSK 966/150oZ

• teža krila do 130 kg
• širina krila 640-1600 mm
• višina krila 700-2350 mm

PSK 966/100oZ bb - alu prag
• teža krila do 100 kg
• širina krila 640-1600 mm
• višina krila 700-2350 mm

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
AVTOMATSKO  ODPIRANJE 
PSK 966/150mZ

• teža krila do 150 kg
• širina krila 720-2000 mm
• višina krila 820-2370 mm

PSK 966/200mZ
• teža krila do 200 kg
• širina krila 720-2000 mm
• višina krila 820-2370 mm

OPIS PREDNOSTI

Vzporedno-drsna stena ima visok lesen prag. 
Je enostavna za odpiranje, ker nima izvedbe 
odpiranja na »kip«.
V težji izvedbi teže krila do 200 kg omogoča 
polavtomatsko odpiranje in zapiranje preko 
kljuke.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
KLASIČNO ODPIRANJE 
PS 966/200oZ - brez nagiba

• teža krila do 200 kg
• širina krila 640-2000 mm
• višina krila 730-2350 mm

A

A

C

C

D

G

G

K
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OKOVJE

ELEGANTNO SKRITO OKOVJE
Skrito okovje prinaša eleganco, saj na notrnaji strani okna ni nikakšrnega vidnega okov-
ja. Arhitektura linij se ohranja zaradi  popolnoma zakrite izvedbe tečajev. Okovje je bilo 
uspešno testirano s 15.000 cikli in tako izpolnjuje zahteve evropskih norm.

Klasifikacija  
odpornostnega razreda se 
določi z uporabo različnih 

zapirnih ploščic.

VIDNO OKOVJE

• lahko ročno upravljanje okovja
• standardno je vgrajena protivlomna osnovna varnost
• manj sestavnih delov - od osnovne do povečane varnosti 
• zatič Cleverle se avtomatsko prilagaja zračnosti v utoru
• integrirano varovalo pred zaloputanjenem drži krilo varno v nagibnem 

položaju, tudi pri prepihu.
• okensko omejevalo krila lahkotno dvigne okno v zaklepni položaj in tako 

podpira komfortno upravljanje krila ter zanesljivo prepreči napačno upra-
vljanje

zatič CLEVERLE

• vaše vidno polje ne ovira tečaj, 
temveč se ustavi na kljuki in di-
zajnu okna

• možna konstrukcija balkona brez 
talnih ovir

• tehnično in estetsko perfekcioni-
rano okovje

• barva okenskih profilov se lahko 
izbere popolnoma neodvisno od 
dane površine okovja

 zapirna ploščica SE Jeklo

zapirna ploščica

zapirna ploščica SE Zamak

omejevalo krila
P
O
K
R
I
V
N

  E

K
A
P
I
C
E

bela srebrna bronza čoko

DODATKI ZA OKNA
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IZOLATIVNA STEKLA ORNAMENTNA STEKLA

TOPLOTNO IZOLATIVNA STEKLA
Z dvo ali troslojno toplotno zaščitnimi 
stekli zagotavljamo visoke energijske 
prihranke, ki imajo odlično svetlobno 
prepustnost, dobro barvno nevtral-
nost in visoke g – vrednosti.

SUN 68/41 6: -16- 4 Argon 1,1 36 68 41
SUN 60/35 One 6: -16- :4 Argon 1,0 36 60 35
SUN 50/32 6: -16- 4 Argon 1,1 36 50 32

PHONE 28/37 1,1 8 -16- :4 Argon 1,1 37 78 59
PHONE 30/42 1,1 NC 44.2 SI -16- :6 Argon 1,1 42 77 55
PHONE 38/36 0,7 6: -12-4-12- :4 Argon 0,7 36 71 49
PHONE 42/42 0,7 NC 6: -12-4-12- :44.2 Argon 0,7 42 69 48

Izolacijsko steklo Sestava Plin Ug 
(W/m2K)

Rw  
(dB)

LT
(%)

g
(%)

TOP 1,1 4 -16- :4 Argon 1,1 32 80 62
TOP 1,0 One 4 -16- :4 Argon 1,0 32 71 49
TOP 0,9 One 4 -10- :4 Krypton 0,9 31 71 49
TOP 0,7 4: -12-4-12- :4 Argon 0,7 32 72 50
TOP 0,7 energie L 4: -14-4-14- :4 Argon 0,7 32 73 61
TOP 0,6 4: -16-4-16- :4 Argon 0,6 32 72 50
TOP 0,5 4: -18-4-18- :4 Argon 0,5 32 72 50

ZVOČNO IZOLATIVNA STEKLA
Zvočnozaščitna stekla so namenjena najra-
zličnejšim zahtevam.

SONČNO IZOLATIVNA STEKLA
Sončno zaščitna stekla z zelo nizkimi 
g-vrednostmi in visoko prepustnostjo 
svetlobe.

VARNOSTNO IZOLATIVNA 
STEKLA
Celotna paleta varnostnih stekel za učin-
kovito zagotavljanje različnih stopenj 
varnosti v izvedbi z lepljenimi ali kaljeni-
mi stekli.

 
     Pojasnilo:
  Ug - toplotna prevodnost stekla (manjša vrednost pomeni boljšo izolacijo)
  Rw - zvočna izolacija stekla (višja vrednost pomeni boljšo izolacijo)
  LT - prepustnost vidne svetlobe
  g - sončno sevanje, ki ga steklo prepušča

VOGALNI FASADNI STIKI IZOLACIJSKIH STEKEL

dvoslojni termopan  troslojni termopan

EMAJLIRANI ROBOVI

prozorno steklo beli katerdral bela rosa 504 bela činčila

beli silvit beli satinato svetli stop sol klasik beli gussantik

bela delta master carre beli altdeutch bela madera

beli barock rjavi stop sol beli gothic beli madras pave

beli madras uadi beli madras marmo beli madras silk madras linea

bela artista modri ton zeleni ton rdeči ton
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NATUR

HRAST

RAL

MACESEN

VRSTE LESA in BARVNE LESTVICE

OLJE

smrekamacesen hrast meranti termična smreka

JAN 13(s13)

JAN 03(s13) JAN 05(s13) JAN 06(s13) JAN 14(s13)

9010(R12)

9010-D(R12)

1013(R12)

1013-D(R12)

7040(R12)

7040-D(R12)9007 metalic

6005 (R12)

8019 (R12)

JAN 13(s13) JAN 01(s13) JAN 03(s13) JAN 05(s13) JAN 07(s13) JAN 14(s13) JAN 12(s13)

 SMREKAJAN 13(s13) JAN 10(s13) JAN 01(s13) JAN 09(s13)JAN 03(s13)

JAN 05(s13) JAN 06(s13) JAN 07(s13) JAN 14(s13) JAN 12(s13) JAN 08(s13)JAN 15(s13)

JAN 16(s13)

ALU MASKE

GS 

bronz

GS 

ped

GS 

lesni dekor

Bronze 04 Bronze 09 Bronze 11 Marmo 10

Ped 0 Ped 1 Ped 2 Ped 3 Ped 4

GS 

RAL 
premium
mat

RAL 9016 RAL 9010 RAL 8017 RAL 8003 RAL 8001 RAL 7035 

RAL 7021 RAL 7016 RAL 6009 RAL 6005 RAL 5014 RAL 5013  

GS 

antico 
metalic

Alpha Beta Gamma Delta Zeta Eta Epsilon

GS 

RAL 
premium
strukturirano

cca. DB 703 cca. RAL 9007* cca. RAL 9006* cca. RAL 9016 RAL 8017 RAL 8003  RAL 8001

RAL 7035 cca. RAL 7016 cca. RAL 7004 cca. RAL 6005 RAL 5014 RAL 5007  RAL 3004

GS 

elegance
Bianca 03 Silva 01 Silva 03 Silva 05 Nera 03 Azzura 01 Azzura 05

Rossa 01 Terra 01 Terra 02 Terra 03 Terra 05 Terra 07 Verda 05

Hrast 1 Hrast 2 Hrast 3 Hrast 4 Zlati hrast Temni hrast Rdeči  hrast

Duglazija 1 Duglazija 2 Duglazija 3 Duglazija 6 Duglazija 7 Mahgagoni 1 Wenge

Češnja 1 Češnja 2 Češnja 3 Lešnik 1 Oreh Bor 1 Bor 2

Azzura 05

RAL 3004

JAN 03(s13) JAN 05(s13) JAN 14(s13)

smrekamacesen hrast meranti termična smreka

KO BARVE POSTANEJO UŽITEK BIVANJA

Posebno pozornost namenjamo zaščiti lesa. Stavbno pohištvo površinsko 
zaščitimo z barvami nemških proizvajalcev.

Lahko se odločite za dvobarvno izvedbo zunanjega stavbnega pohištva. 
Tako lahko notranjo barvo izdelkov prilagodimo ambientu v notranjosti, 
njihov zunanji videz pa zunanjemu ovoju stavbe.

MERANTI
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POVRŠINSKA ZAŠČITA

  

  
  

  

  

  

Običajne lazure

Premaz Duraflex

Les
V

IS
O

K
A
 ZAŠČITA PRED VREMENSK

IM
I V

P
L
IV

I

 

T
E
H
N

OLOGIJA DURAFL
E
X

Toplota: 
Les oddaja vlago in se 
krči. Lazura se prilagaja 
gibanju brez napenjanja 
materiala.
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Les oddaja vlago in se 
krči. Lazura se prilagaja 
gibanju brez napenjanja 
materiala.
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Dež: 
Zaradi vdirajoče vlage les 
nabrekne. Toda fleksibilen 
premaz se razteza in omogo-
ča nadzorovano oddajanje 
vlage zaradi svojih posebnih 
prepustnih lastnosti. Z 
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Toča: 
Večja odpornost proti 
udarcem preprečuje 
nastajanje tankih razpok.
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Dež: 
Zaradi vdirajoče vlage les 
nabrekne. Toda fleksibilen 
premaz se razteza in omogo-
ča nadzorovano oddajanje 
vlage zaradi svojih posebnih 
prepustnih lastnosti. Z 
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Toča: 
Večja odpornost proti 
udarcem preprečuje 
nastajanje tankih razpok.
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Močno sonce: 
Lazura absorbira  
UV-žarke. Les in pre-
maz ostaneta nepoško-
dovana.
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Tudi pri nizkih tempe-
raturah ostane premaz 
elastičen in zaradi svojih 
sposobnosti prepu-
stnosti omogoča izena-
čenje vlage. Z 
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TEHNOLOGIJA DURAFLEX: 
ODLIČNO SPAJANJE LESA IN PREMAZA
Z novim premaznim sistemom Duraflex lahko dose-
žemo optimalno obstojnost. Zaradi trajno elastične 
plasti se izdelek – še posebej pri temperaturnih spre-
membah – optimalno prilagodi podlagi. Inovativna 
sredstva za zaščito pred svetlobo dajejo premazu visoko 
in dolgotrajno zaščito pred UV-žarki. Odlične prepustne lastnosti plasti omo-
gočajo izjemno dobro zadrževanje vlage lesa. Zahvaljujoč tem lastnostim zago-
tavlja premazni sistem Duraflex izjemno veliko odpornost proti vremenskim 
vplivom.

IZVAJAMO 4-SISTEMSKO POVRŠINSKO ZAŠČITO  
STAVBNEGA POHIŠTVA:

Vodna debeloslojna transparentna lazura, ki ima 250 micronov 
suhega nanosa, ima izjemne elastične in odpornostne lastnosti 
proti vremenskim vplivom in mehanskim obremenitvam. 

3. nanos - LAZURNI LAK POLNILEC
Učinkovito zapira pore v lesu, napravi vezni sloj in regulira vla-
go v lesu. Po obdelavi dobimo zaprto in enakomerno površino.

2. nanos - VODNI LAZURNI TEMELJ
Učinkovito deluje proti plavini v lesu. Odlikuje ga zmožnost 
visokega izenačevanja barvnega tona lesne površine (egalizaci-
ja) ob istočasni visoki čistosti (prosojnosti) barvnega tona.

1. nanos - UTRJEVALEC
Brezbarvni temeljni nanos, ki deluje proti gobam modrivkam. 
Odlikuje ga sposobnost globokega prodiranja v strukturo lesa 
ter utrjevanje strukture. Zaščiti les, še posebno čelni, proti vlagi.

ZUNANJA SENČILA - POLKNA

NAJ BO VAŠA HIŠA KOT IZ PRAVLJICE

Polkna dajo hiši svojevrsten pečat. Izvedba je mogoča z 
različnimi načini odpiranja – eno, dvo, tro ali štirikrilna 
polkna, z možnostjo preklopnih kril.  

Uporabljamo dve različici okovja - enostavnejšega Jadro 
200 v črni ali sivi barvi ter elegantejšega Fentro v črni ali 
beli izvedbi.

gibljive lamele

fiksne lamele

polna na dve polnili

polna na eno polnilo

okume vezana plošča

5-stopenjsko odpiranje
polkna z gibljivimi lamelami

4. nanos - KONČNA DEBELOSLOJNA LAZURA, opcijsko DURAFLEX
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ZUNANJA SENČILA - ROLETE ZUNANJA SENČILA - ŽALUZIJE

NADOKENSKA PVC ROLO OMARICA
nadomešča stari tip lesenih rolo omaric.  Zaradi dobrega tesnenja ima odlično 
zvočno in toplotno izolativnost. Primerna tudi za novogradnje. 

PODOMETNA ALU OMARICA
je najprimernejša za novogradnjo, lahko pa jo zamenjate tudi pri sanaciji hiše, 
če se adaptira tudi fasada. Podometna ALU rolo omarica predstavlja enostav-
no, vendar popolno rešitev. Njena prednost je v tem, da je vgrajena pod fasa-
do. Podometna ALU rolo omarica se ne vidi in ne kvari videza objekta, hkrati 
pa ne zmanjša količine svetlobe v prostoru.

ZUNANJA ALU PREDOKENSKA OMARICA
se montira na zunanji del okna. Ker je popolnoma samostojne, se jo lahko 
vgradi tudi naknadno. 

Pogoni so lahko naslednji:
• avtomat s trakom ali vrvico, 
• monokomandna palica,
• elektromotor na stikalo ali daljincem.

BARVNA KARTA ALU ROLETNIH PLAŠČEV:

nadokenska omarica INLINE,
odpiranje  spodaj

podometna omarica

predokenska omarica OVAL

V vse 
roletne sisteme 

se lahko 
integrira 

rolo komarnik.

ZUNANJA ŽALUZIJA KRPAN
omogoča neodvisno vgradnjo na vse vrste objektov. Primerna je tako za novogradnjo, kot tudi 
obnovo starejših objektov. Vgradnjo ni potrebno načrtovati vnaprej, saj se le-ta vgradi po kon-
čani fasadi.

PODOMETNA ŽALUZIJA KRPAN
se vgrajuje na objekt po vgradnji oken in pred izdelavo fasade, zato je ta način vgradnje bolj 
primeren za novogradnje, kajti za to je potrebno že predhodno načrtovanje. 

ZUNANJA ŽALUZIJA KRATER
združuje univerzalnost vgradnje, takojšnjo uporabo, neodvisnost od izvedbe fasade, masivno 
izvedbo in številne druge koristi, ki so izdelku omogočile postati pravi prodajni hit.

Senčila upravljamo ročno s pomočjo monokomandne palice ali z elektromotorjem.

BARVNA KARTA KRPAN ŽALUZIJ:

podometna žaluzija krpan

zunanja žaluzija KRATER s podometno  
masko in integriranim rolo komarnikom

zunanja žaluzija krpan z vidno masko

predokenska omarica ČETRT OVAL

predokenska omarica IDEAL
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NOTRANJA SENČILA - PLISE ZAVESE NOTRANJA SENČILA - ŽALUZIJE

MODERNA DEKORACIJA IN PRAKTIČNA ZAŠČITA V ENEM

Zakaj plise zavese navdušijo:
• Zaradi modernega dekorativnega izgleda, ki hkrati nudi zaščito. Neka-

tera platna preprečujejo bleščanje in odbijajo toploto.
• Enostavno vzdrževanje. Platna so antistatično obdelana in ne privlačijo 

umazanije. Plise zaveso lahko operemo v mlačni vodi.
• Lahko jih razpiramo v smeri od spodaj navzgor. Tako dosežemo vidni 

stik z zunanjostjo, a ohranjamo intimo notranjosti.
• Izdelajo se lahko v vseh oblikah.

upravljanje z eno ali dvema ročkama

upravljanje z verižico

upravljanje z vrvico 

NOTRANJE ŽALUZIJE SO KLASIČNO IN PRAKTIČNO SENČILO 

Izdelane so iz kvalitetnih aluminijastih lamel in profilov, ki zagotavljajo 
obstojnost oblike in barve žaluzije. Montirane v okenski okvir so lahko diskre-
tne, z izbiro prave barve pa lahko prostoru dajejo svoj poudarek.

Poznamo dve vrsti notranjih žaluzij:
• klasična notranja žaluzija brez prekrivne maske
• vgradna venus (ISO) žaluzije s prekrivno masko mehanizma

Oba sistema lahko upravljamo z verižico ali palico, s katero spreminjamo 
naklon ter vrvico za dvigovanje in spuščanje.

venus notranja žaluzija s prekrivno masko

klasična notranja žaluzija 

velika izbira tekstila

DS 23 DS 24 DS 25 DS 26 DS 27 DS 28 DS 29

DS 01 DS 02 DS 03 DS 04 DS 05 DS 06 DS 07

DS 12 DS 13 DS 14 DS 15 DS 16 DS 17 DS 18

DS 30 DS 31 DS 32 DS 33

DS 08 DS 09 DS 010 DS 11

DS 19 DS 20 DS 21 DS 22

     PREDNOSTI:

• Možnost stopenjske regulacije 
svetlobe

• Odpornost na vlago
• Enostavno vzdrževanje
• Ugodno razmerje med ceno in 

kvaliteto
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KOMARNIKI POLICE

TRAJNA IN ZDRAVA ZAŠČITA

Komarniki so trajna zaščita pred mrčesom. Izdelani so iz vzdržljive mreže iz stekle-
nih vlaken, ki je odporna na vremenske razmere.  Ohranjajo vaše zdravje in okolje, 
saj v boju proti mrčesu ni potrebno uporabljati dragih kemičnih pripravkov, ponoči 
pa lahko mirno spite.

ZA VSAKO ZAHTEVO NAJDEMO USTREZNO REŠITEV:

• za okna: fiksni, rolo ali plise komarnik
•  za vrata: fiksni komarnik, samozapiralna vrata, plise komarnik, drsni 

komarnik
•  za panoramska vrata - za širine tudi do 500 cm: drsni komarnik, plise 

komarnik
•  za okna nepravilnih oblik: fiksni komarnik

ZA KATERO VRSTO KOMARNIKA SE ODLOČITI PRI VRATIH?

Pri odločitvi sta najpomembnejša dva kriterija: širina vrat in pogostost odpiranja:
• samozapiralna komarnik vrata: primerna do širine 120 cm; za pogosto 

odpiranje
• plise komarnik vrata: do širine 500 cm; za pogosto odpiranje
• drsna komarnik vrata: do širine 500 z več paneli; za pogosto odpiranje
• klasični rolo komarnik za odpiranje gor-dol: do širine 160 cm;  za manj 

pogosto odpiranje
• bočni rolo komarnik za odpiranje levo-desno: do širine 140 cm; za manj 

pogosto odpiranje
• fiksni komarnik: do širine 160 cm; se ne odpira.

fiksni komarnik

zgoraj rolo,  spodaj plise komarnik

ALU bela ALU siva ALU rjava

PVC bela PVC marmor PVC hrast PVC mahagonij

AZUR 08 AZUR 09 AZUR 10 AZUR 11 AZUR 12 AZUR 13 AZUR 14

AZUR 01 AZUR 02 AZUR 03 AZUR 04 AZUR 05 AZUR 06 AZUR 07

DOPOLNITE OKNA S SKRBNO IZBRANIMI POLICAMI
 
Da boste police lahko uskladili z notranjim ali zunanjim izgledom vašega 
doma, imamo za vas široko izbiro zunanjih in notranjih okenskih polic.

lesena polica v isti barvi kot okno

AZUR 7 okenske police so izdelane po 
posebnem tehnološkem postopku iz 

kristalnih kamenin, ki jih veže
naravna akrilna smola. Tako izdelani 

kamniti elementi se odlikujejo z visoko 
kvaliteto in imajo gladko, sijajno ter 

neporozno površino.  
Odporne so na vse vremenske vplive, 
UV-žarke, kisline, luge in soli. Ne vpi-
jajo tekočin – vode, rdečega vina, olja, 
blata, rje … zato na polici ne ostajajo 

madeži.

Pri nas vam nudimo police za zuna-
njo uporabo iz aluminija ali iz ume-
tnega kamna.

Za notranjo uporabo pa vam nudi-
mo: police iz lesa, PVC-ja ali umetne-
ga kamna.

ALU POLICE

PVC POLICE

AZUR POLICE
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MODELI VRAT
VHODNA VRATA

MV 010 MV 011 MV 012 MV 013 MV 014

MV 020 MV 021 MV 022 MV 030 MV 040

MV 050 MV 055 MV 090 MV 100 MV 110

MV 120 MV 150 MV 160 MV 180 MV 211
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MODELI VRATMODELI VRAT

MV 210 MV 200 MV 300 MV 350 MV 380

FV 411 FV 412 FV 413 FV 414 FV 420

FV 421 FV 450 FV 455 FV 500 FV 501

FV 502 FV 503 FV 504 FV 505 FV 540

FV 541 FV 542 FV 545 FV 560 FV 580

FV 590 FV 600 FV 610 FV 620 FV 625

FV 630 FV 631 FV 640 FV 680 FV 690

FV 650s MV100s MV 100sn FV 500n
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DODATKI ZA OKNA IN VRATA REFERENCE

KLJUKE ZA 
OKNA IN BALKONSKA VRATA

KLJUKE ZA 
DVIŽNO-DRSNA VRATA

Brest
F4

Brest 
na ključ

Toulon 
F9

Atlanta 
F9

Verona 
F1

Brest F1
zunaj nizka ročka za roleto

Brest F4
obojestranka kljuka

Dirigent
bela

Forte
inox

Rondo
inox

Rondo  
(podaljšana)

barve na izbiro: F1 svetli aluminij, F4 rjava, F9 temni aluminij, F9016 bela

KLJUKE ZA VHODNA VRATA

CILINDRIČNI VLOŽKI

sistem ISEO ICV sistem ISEO IR6 z gumbom sistem GEGE pextra sistem KABA expert

Lima F1
notri kljuka
zunaj bunka

Lima F1
notri kljuka
zunaj kljuka

Lano F1
notri kljuka
zunaj bunka 

barve na izbiro:
F1, F4, F9, F9016

Lano F1
notri kljuka
zunaj kljuka 

barve na izbiro:
F1, F4, F9, F9016

barvi na izbiro:
F1, F4

barvi na izbiro:
F1, F4

ELEKTRONSKI PRISTOP

ekey čitalec BKS čitalec

DRŽALA IN TOLKALA ZA VRATA

inox držala 
dolžine od 500 do 1800 mm 

inox držalo
z LED osvetlitvijo

trkalo 
LEV

trkalo 
krog
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REFERENCE REFERENCE
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POTRUDILI SE BOMO ZA VASREFERENCE
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okna in vrata

NAGODE
www.nagode.si

okna in vrata

NAGODE
www.nagode.si

okna in vrata

NAGODE
www.nagode.si
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Pantone 7621C

Panone 431C
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Vabljeni v naš razstavni salon.

IOC Zapolje I/3, Logatec 
(01) 75 09 676 
(051) 644 334
info@nagode.si

Sedež podjetja: 
Bleiweisova 30, Kranj 
(04) 202 12 10
(040) 196 604 
info-kranj@nagode.si

Zastopništvo 


