
Dostupné s hrúbkou 
steny RAL A pre 
maximálnu stabilitu

flex 
Nadčasový dizajn s výbornými 
technickými vlastnosťami.

Unikátna kombinácia vstupu 
svetla, izolácie, bezpečnosti  
a zvukovej izolácie

Všestranný profil pre
rekonštrukciu alebo novostavbu

salamander-windows.com

Máme to správne okno pre Vaše požiadavky

VVďďaakkaa  ddeessaaťťrrooččiiaamm  sskkúússeennoossttíí  ss  vvýývvoojjoomm  pprrooffiilloovv  aa  ss  eexxttrruuddoovvaanníímm  PPVVCC..  OOddoollnnéé,,  iinnddiivviidduuáállnnee  
pprriissppôôssoobbiitteeľľnnéé  aa  oodd  zzaaččiiaattkkuu  ttrrvvááccnnee::  NNeeuussttáállee  ďďaalleejj  vvyyvvííjjaammee   nnaaššee  ssyyssttéémmyy,,  aabbyy  ssmmee  VVáámm  
uužž  ddnneess  mmoohhllii  ppoonnúúkknnuuťť  ppeerrffeekkttnnéé  ookknnoo  bbuuddúúccnnoossttii..
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box
Dizajnová varianta v zapustenom prevední.

Veľká hrúbka presklenia pre
zvukovú izoláciu a bezpečnosť

Malá náhľadová výška
pre optimálne využitie

plochy skla

Elegantný dizajn
s hranatým vzhľadom

Máme to správne okno pre Vaše požiadavky.

Vďaka desaťročiam skúseností s vývojom profilov a s extrudovaním PVC dostanete to správne okno podľa Vašich požiada-
viek. Odolné, individuálne prispôsobiteľné a od začiatku trvácne. Neustále ďalej vyvíjame naše systémy, aby sme Vám už 
dnes mohli ponúknuť perfektné okno budúcnosti.

Okná sú vždy individuálne a sú generátorom hodnôt.
Okná majú malý podiel na stavebných nákladoch, ale významný vplyv na rodinný dom:
- Štýlovo ladiace okná dávajú domu jeho tvár a zvyšujú 
hodnotu.
- Denné svetlo zlepšuje atmosféru bývania a má pozitívny 
vplyv na zdravie a psychyku.
- Energetický vstup dobre utesnených okein pôsobí ako 
kúrenie.
- Modernými oknami je možné ušetriť 25 až 50 % nákladov 
na vykurovanie a s tým spojenej záťaže životného pros-
tredia a CO2 záťaže.

- Okná zabezpečujú optimálne riadenie klímy v miestnosti.
- Správne okná môžu znížiť riziko vlámania o 80%.
- Zaťaženie hlukom z vonku sa dá v zastavaných častiach 
vďaka vhodným oknám znížiť o 75%.

flex
Nadčasový dizajn s výbornými technickými vlastnosťami.

Všestranný profil pre 
rekonštrukciu alebo novostavbu

Unikátna kombinácia vstupu 
svetla, izolácie, bezpečnosti a 

zvukovej izolácie

Dostupné s hrúbkou steny RAL A 
pre maximálnu stabilitu 

Máme to správne okno pre vaše požiadavky.

Vďaka desaťročiam skúseností s vývojom profilov a s extrudovaním PVC dostanete to správne okno presne podľa svojich  
požiadaviek. Odolné, individuálne prispôsobiteľné a od začiatku trvácne. Neustále ďalej vyvíjame naše systémy, aby sme 
vám už dnes mohli ponúknuť perfektné okno budúcnosti.

Okná sú vždy individuálne a sú generátorom hodnôt.
Okná majú malý podiel na stavebných nákladoch, ale významný vplyv na kvalitu bývania.
- Štýlovo ladiace okná dávajú domu jeho tvár a zvyšujú 
hodnotu.
- Denné svetlo zlepšuje atmosféru bývania a má pozitívny 
vplyv na zdravie a psychiku.
- Energetický vstup dobre utesnených okien pôsobí ako 
kúrenie.
- Modernými oknami je možné ušetriť 25 až 50 % nákladov 
na vykurovanie a s tým spojenej záťaže životného pros-
tredia a CO2 emysií.

- Okná zabezpečujú optimálne riadenie klímy v miestnosti.
- Správne okná môžu znížiť riziko vlámania o 80%.
- Zaťaženie hlukom z vonku je možné v zastavaných častiach 
vďaka vhodným oknám znížiť až o 75%.



Prehľad najdôležitejších hodnôt:

Tepelná izolácia:

Zvuková izolácia:
Bezpečnosť:
Stavebná hĺbka:
Pohľadová výška krídla:
Pohľadová výška rámu:
Maximálne veľkosti krídel:

Spôsoby otvárania:

47 dB
až do RC3
76 mm
48 mm
70 mm
Štandardné krídlo:
Šírka až do max. 1.500 mm
Výška až do max. 2.600 mm

flex: dostupné aj ako vedľajšie vchodové dvere, terasové

Krídlo hlavných vchodových dverí:
Šírka až do max. 1.200 mm
Výška až do max. 2.400 mm
otváravé okná, výklopné okná a otváravo-výklopné okná, skladacie dvere
alebo PSK dvere, hlavné vchodové dvere 

Krídlo vedľajších vchodových dverí, terasových:
Šírka až do max. 1.000 mm
Výška až do max. 2.200 mm

AD UW už od 0,77 W/(m2K)
MD UW už od 0,73 W/(m2K)

AD Uf už od 1,1 W/(m2K)
MD Uf už od 1,0 W/(m2K)
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Prehľad najdôležitejších 
hodnôt

Tepelná izolácia
AD UW až do 0,77 W/(m2K)
MD UW až do 0,73 W/(m2K)

AD Uf až do 1,1 W/(m2K)
MD Uf až do 1,0 W/(m2K)

Zvuková izolácia 47 dB

Bezpečnosť až do RC3

Stavebná hĺbka 76 mm

Náhľadová výška krídla 48 mm

Náhľadová výška rámu 70 mm

Maximálne veľkosti krídel

Štandardné krídlo:
Šírka až do max. 1.500 mm
Výška až do max. 2.600 mm

Krídlo vedľajších vchodových dverí:
Šírka až do max. 1.000 mm         
Výška až do max. 2.200 mm

Krídlo hlavných vchodových dverí:
Šírka až do max. 1.200 mm      
Výška až do max. 2.400 mm

Spôsoby otvárania

otočné okná, výklopné okná a otočno-výklopné okná, Skladacie dvere 
alebo PSK dvere (s autentifikačným kľúčom), hlavné vchodové dvere

flex: Dostupné aj ako vedľajšie vchodové dvere

Vyhradzujeme si právo na zmeny, omyly, tlačové chyby a chyby v sadzbe.

Ideálny, udržateľnejší       
okenný materiál PVC

PVC zostáva trvale
stabilné a funkčné – vďaka
chemickému a fyzickému 
spojeniu rohov profilov.

Stabilit a

PVC sa dá recyklovať a
spracovávať už pri nízkych 

teplotách, tak sa šetrí 
primárna energia už pri
miešaní a extrudovaní.

Energeticky úsporné 
opracovanie

PVC okná nepotrebujú takmer žiadnu 
starostlivosť a údržbu pri dlhej životnosti
vďaka optimalizovanej receptúre a
odolným povrchom.

Dlhá životnosť

PVC umožňuje uzatvorený cyklus obehu 
materiálu, pretože tento materiál je takmer
úplne recyklovateľný.

Recyklovateľnosť

Izolačná hodnota
Tvarovanie a tepelná 

vodivosť PVC vedú 
k najlepším 

izolačným hodnotám. 

Pri výrobe okenných profilov sa sústredíme na udržateľný 
materiál PVC s dlhou životnosťou a kombinujeme ho s 
našimi inovatívnymi povrchmi realMaterial. Tým navrhujete 
Vaše okná individuálne, so zážitkom a tak, aby sa hodili 
k budove – z vonka, ako aj z vnútra.

Vyrábame s neustále rastúcim podielom ekologickej 
elektriny z obnoviteľných zdrojov a z vlastnej vodnej 
elektrárne.
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Člen združenia
Revolučné okná

Držiteľ certifikátu
Pečať kvalitných okien

www.revolucneokna.sk

Overený slovenský výrobca

Váš výrobca:

záruka 100%-ného nemeckého profilu najvyššej kvality


