Objevte okna a dveře
značky WnD!
Okna a dveře WnD jsou určeny pro zákazníky,
kteří hledají vysokou kvalitu a inovativní řešení.
Pokud se rozhodnete pro WnD, máte jistotu,
že dostanete precizně vyhotovený produkt od
renomovaného výrobce.
Okna a dveře WnD jsou charakteristické vysokou
kvalitou zpracování. Díky bohaté síti zkušených
autorizovaných prodejců jsou snadno dostupné
na území celé České republiky.

Poznejte standard WnD
Garantujeme:
vysokou kvalitu zpracování
odborné poradenství autorizovaných prodejců

Doplňkové vybavení:
větráky (tlakové a hygroskopické - podle
způsobu ovládání) zajišťují optimální ventilaci
v interiéru, přičemž zabraňují vlhnutí stěn
 liky s klíčem, tlačítkem nebo systémem
k
Secustic zvyšují úroveň zabezpečení Vaší
domácnosti
meziskelní mřížky dodávají oknům výjimečný
charakter, ideálně vyniknou například v domech
zařízených v retro stylu
n
 ízký balkónový práh s výškou jen 20 mm
představuje řešení, které v sobě spojuje
estetičnost a funkční stránku - vytváří opticky
jednolitý prostor a zároveň umožňuje
bezproblémový přechod na balkon či terasu
 adlo pro balkónové dveře s dorazem
m
umožňuje zavřít dveře z vnější strany, aniž byste
museli použít kliku, díky čemuž zamezuje vzniku
průvanu a snižuje nechtěné tepelné ztráty

profesionální realizaci montáže, a také
poprodejní péči o zákazníka
V nabídce společnosti WnD najdete moderní
plastová okna, balkonové dveře a posuvné
terasové dveře PSK.

WnD – člen Skupiny OKNOPLAST, jednoho
z největších výrobců plastových a hliníkových
oken a dveří v Evropě.
Více na: www.wnd-okna.cz

Sklopně-posuvné dveře PSK představují moderní
řešení, díky kterému bude interiér Vaší domácnosti
ještě více prosvětlený. Průchod na terasu či do
zahrady bude jednodušší než kdykoliv předtím,
díky čemuž Vaše obydlí nabude dosud nepoznaný
rozměr.
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Terasové dveře PSK

Kontaktujte našeho autorizovaného prodejce:

A TERASOVÉ DVEŘE

Kvalita, která si zaslouží důveru

ID4000

ID7000

WnD
Okenní systém ID4000 WnD je autorským projektem,
který představuje novou generaci profilů splňujících
vysoké nároky na tepelnou izolaci, a také na odolnost
konstrukce. Spojuje v sobě uplatnění moderních
technologií a estetického provedení, díky čemuž
vzniká kvalitní a elegantní produkt.
Zaoblené linie profilu dodávají oknům výjimečný
tvar, díky čemuž harmonicky dotvářejí osobitý styl
obydlí. Estetickým doplňkem celku jsou vkusné
zasklívací lišty.

Pětikomorový systém se stavební hloubkou 70 mm
zaručuje vynikající vlastnosti tepelné izolace a optimální
hodnotu akustické izolace. Ocelová výztuž profilů (až do
1,5 mm v závislosti na rozměrech konstrukce) umožňuje
větší plochu zasklení.
Moderní okenní systém ID4000 kromě verze WnD
se zaobleným profilem křídla nabízíme také ve verzi
Softline, která navazuje na klasický tvar křídla. Systém
ID4000 umožňuje vyhotovení atypických tvarů oken,
například obloukových či lichoběžníkových.

BARVY
Standardní
doba dodání:

Bílá

Prvotřídní okenní systém ID7000 se vyznačuje masivní
stavební hloubkou 85 mm a pohledovou šířkou 119 mm.
Díky vynikající kvalitě a šestikomorovému profilu
zabezpečuje Vaší domácnosti mimořádné parametry
tepelné izolace.
Systém ID7000 se vyznačuje hranatými liniemi, díky
čemuž okno nabývá klasický tvar s plošně předsazeným
designem. Díky ocelovým výztuhám o síle až 2 mm je
možné provedení velkých rozměrů zasklení při zachování
pevnosti a stability konstrukce.

BARVY

Bílá

Zlatý dub

Zlatý dub

Vlastnosti systému ID4000 WnD/Softline

Vlastnosti systému ID7000

Prvky bezpečnosti:

Prvky bezpečnosti:

 U kování v třídě Premium se
G
dvěma bezpečnostními čepy proti
vloupání na každém křídle
Výztuže v profilech
Možnost použití bezpečnostního
skla P4A (s doplatkem)

Uživatelský komfort:
Mikroventilace
Blokáda chybné polohy kliky
Zvedač křídla
Nízký balkónový práh
(s doplatkem)
Možnost vyhotovení atypických
tvarů konstrukcí

Tepelná izolace:		
Možnost zasklení dvojsklem nebo
trojsklem
Součinitel prostupu tepla rámem
Uf=1,3 W/m²K

 e standardu dvojsklo 4/16/4
V
plněné argonem s deklarovaným
součinitelem tepelné propustnosti
skla Ug=1 W/m²K, v případě
trojskla deklarován parametr
Ug=0,6 W/m²K
Pětikomorový profil se stavební
hloubkou 70 mm pro docílení
vynikajících tepelněizolačních
vlastností
Deklarovaný součinitel
prostupu tepla celým oknem
Uw=1,3 W/m²K, a v případě
trojskla Uw=1,0 W/m²K
(referenční okno)
Možnost dodatečného vylepšení
tepelněizolačních vlastností
použitím teplého rámečku
Odolnost vůči nepříznivým
povětrnostním vlivům

Ořech

Prodloužená
doba dodání:

GU kování v třídě Premium
se dvěma bezpečnostními čepy
proti vloupání na každém křídle
Výztuže v profilech o síle 2 mm
Možnost použití bezpečnostního
skla P4A (s doplatkem)

Uživatelský komfort:
Antracit

Mahagon

Palisandr

Dorazový systém se dvěma
úrovněmi těsnění
Hliníková klika
Mikroventilace
Blokáda chybné polohy kliky s
integrovaným zvedačem křídla
Nízký balkónový práh (s
doplatkem)
Možnost konstruování velkých
zasklení

Tepelná izolace:		
Možnost zasklení dvojsklem nebo
trojsklem
Součinitel prostupu tepla rámem
na vynikající úrovni Uf=1,1 W/m²K
Ve standardu dvojsklo 4/16/4
plněné argonem s deklarovaným
součinitelem tepelné propustnosti
skla Ug=1 W/m²K, v případě
trojskla deklarován parametr
Ug=0,6 W/m²K
Šestikomorový profil se stavební
hloubkou 85 mm pro zajištění
vynikajících tepelněizolačních
vlastností
Deklarovaný součinitel
prostupu tepla celým oknem
při použití teplého rámečku
Uw=1,2 W/m²K, a v případě
trojskla Uw=0,9 W/m²K
(referenční okno)
Odolnost vůči nepříznivým
povětrnostním vlivům

Ořech

Antracit

