
Podívejte se, co získáte ve standardním 
vybavení:

    pojistka chybné polohy kliky  
chrání proti vypadnutí křídla během 
přepnutí z polohy sklopené do otevřené

   funkce mikroventilace umožňuje roztěsnit 
křídlo na cca 5 mm, což zajistí částečný 
průtok vzduchu při dodržení vysoké úrovně 
bezpečnosti

    zaoblená zasklívací lišta dává oknům WnD 
elegantní moderní styl

Příslušenství:

    větráky tlakové a hygroskopicky řízené 
zajišťují optimální výměnu vzduchu a chrání 
proti vlhnutí zdí

    kliky s klíčkem, tlačítkem nebo Secustic 
zvyšují úroveň bezpečnosti

    meziskelní příčky dávají oknům výjimečný 
vzhled – ideální pro domy ve stylu retro

    nízký balkónový práh ve výši 20 mm 
usnadňuje přemísťování mezi bytem 
a balkónem nebo terasou

    balkónová zarážka umožňuje přivření 
dveří z vnější strany bez nutnosti použít kliku 
(chrání proti samovolnému zavření vlivem 
průvanu)

   atypické tvary oken (např. trojúhelník, 
kosočtverec, oblouk), díky kterým fasáda 
vašeho domu získá jedinečný moderní 
vzhledKontaktujte našeho partnera:
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OKNA
A DVEŘE NA TERASU
Důvěryhodná kvalita 



Objevte okna a dveře 
WnD!
WnD jsou okna a dveře, které vznikly 
pro zákazníky hledající špičkovou kvalitu 
a inovační řešení.

Pokud si zvolíte WnD, máte jistotu, že 
dostanete dokonale propracovaný 
výrobek od důvěryhodného výrobce. 

Pro okna a dveře WnD je typická vysoká 
kvalita provedení, ale také jejich snadná 
dostupnost díky velkému týmu zkušených 
obchodních partnerů v celé zemi.

 

Seznamte se se 
standardem WnD
Zajišťujeme: 

   vysokou kvalitu provedení

    odborné poradenství zkušených 
obchodních partnerů

    profesionální montážní čety 
a poprodejní servis

V nabídce WnD najdete jak nová 
plastová okna, tak balkónové 
a posuvné dveře na terasu PSK.

Systém WnD je autorský  
projekt vytvořený pro ty, kdo 
chtějí přizpůsobit okna svým 
individuálním potřebám. 
Vyznačuje se typicky jemným 
vzhledem s mírným zaoblením.

WnD

Nejdůležitější přednosti modelu:

    5 komorový profil s šířkou zastavěného 
prostoru 70 mm zajišťuje optimální tepelné 
a akustické izolační vlastnosti (Uf = 1,3 W/m2K)

    šířka soupravy 114 mm umožňuje získat 
větší prosklenou plochu

   pevná moderní těsnění

    ocelová výztuha v profilech (skupina 
zesílení od 1,2 mm do 1,5 mm – v závislosti 
na velikosti konstrukce)

    kování GU ve třídě prémium vybavené 
dvěma bezpečnostními čepy proti vloupání 
na každém křídle

Dveře na terasu PSK
Sklopně-posuvné dveře PSK jsou 
moderní řešení, díky kterému se interiér 
vašeho domu stane ještě světlejší 
a průchod na terasu nebo do zahrady 
snadnější.


