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NOVINKA
Odolná a osvědčená řešení

OKNA S HLINÍKOVÝM OPLÁŠT NÍM

hliníkové opláštění je na venkovní straně okna ■
velký výběr barev a povrchů ■
bezpečné spojení sponkami mezi plastovým profi lem a hliníkovým obložením ■
bez nebezpečí koroze kontaktů a tvorby plísně v oblasti napojení ■
vysoký samočisticí efekt povrchu hliníku ■
nízká náročnost na čištění a údržbu ■
identické charakteristiky pro tepelnou izolaci a hlukovou izolaci jako u  ■
plastového provedení

okno Top 90 Twin-line Nova KAB 

Při použití 6 mm zpevněného vnějšího 

skla (ESG)  lze složené žaluzie v horní 

části zakrýt černým smaltováním okrajů.

detail okna Top 72 

Classic-line KAB

Ke všem  přednostem systému plastových oken FINSTRAL přináší vyhotovení s 

vnějším hliníkovým překrytím mnohé další výhody. Hliníkové opláštění je velmi 

odolné vůči povětrnostním vlivům a nečistotám a umožňuje tak, za minimálních 

nároků na údržbu, velmi dlouhou životnost okenního systému. Zároveň nabízí 

možnost výběru z široké palety barev a různých variant provedení povrchů - od 

elexovaného povrchu, přes lakovaný a metalizovaný porvch až po provedení se 

vzhledem dřeva. Přednosti tohoto provedení Vám představíme blíže.

Co třeba hliník s nádechem dřeva?
K přírodnímu vzhledu je možné dojít více cestami 

Hliníková provedení ve struktuře dřeva:

L13 zlatý dub L18 rustikální dub L19 dub 

okno Top 90 T

Při použití 6 

skla (ESG)  lze

části zakrýt č

detail okna Top 72 

Classic-line KAB

Uw 0,88
W/m²K

Uw 1,1
W/m²K



Zvedací-posuvné dveře

Zimní zahrady a prosklené nástavby
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Domovní dveře

FINSTRAL: OKNA, DVE E A PROSKLENÉ KONSTRUKCE NA MÍRU

Společnost FINSTRAL má široké portfolio produktů pro uzavření všech otvorů 

ve fasádě: okna, balkónové dveře, domovní dveře, zimní zahrady, posuvné dveře, 

okenice, rolety a celé prosklené nástavby jsou u nás k dostání v jednotné barvě, 

povrchu a stylu.  


