
MIK, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik  •  t 03 425 50 50  •  f 03 425 50 60  •  e mik@mik-ce.si  •  s mik-ce.si

080 12 24
POKLIČITE

mik-ce.si

Ko vaš dom zablesti v eleganci

»Eleganca je edina lepota,
ki nikoli ne zbledi.«

Audrey Hepburn

Lumaxx

NEMINLJIVA KLASIKA

Elegantno in ozko okensko krilo 
in okvir, ki vaš dom objameta 
z več svetlobe.
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Odkrijte elegantno lahkotnost bivanja z okenskimi sistemi Lumaxx

Sodobna arhitektura, ki se spogleduje z večno klasiko in neminljivo 
eleganco narekuje odprte in svetle bivalne prostore, z večjimi  
steklenimi površinami, ki v vaš dom prepuščajo več svetlobe.

Okenski sistem za vse 
arhitekturne rešitve

Lumaxx je inovativna 
rešitev, ki poleg ozkih 
okvirjev omogoča 
tudi vgradnjo vseh 
vrst oken in drsnih 
elementov.

Lumaxx sistem se 
priporoča kot popolno 
razvita sistemska 
platforma za vse 
arhitekturne izzive in 
celotno zasteklitev 
vašega objekta.

Inovativni okenski sistem Lumaxx združuje klasično obliko okenskega krila in okvirja s pridihom 
minimalizma, ki se kaže v optimizirani širini okenskega profila. Nov sistem Lumaxx predstavlja 
vizualno dovršeno obliko oken, ki zaradi večjih steklenih površin optično povečajo prostor in vanj 
spustijo do 25% več svetlobe.



Odkrijte elegantno lahkotnost bivanja z okenskimi sistemi Lumaxx

Spoznajte eleganco dimenzij Lumaxx

Ožje krilo in
do 25% več svetlobe

Lumaxx okenski elementi so odlična izbira za bivalne prostore z manjšimi okenskimi odprtinami, 
saj zaradi ožjih dimenzij krila in posledično večjih steklenih površin, napolnijo vaš dom z več svetlobe 
in pozitivne energije. Prav tako okenski elementi Lumaxx, s svojimi ozkimi in elegantnimi dimenzi-
jami odgovarjajo zahtevam za adaptacijo spomeniško zaščitenih stavb.

  Okenske elemente Lumaxx 
odlikuje ožja dimenzija krila in okvirja, 
velikosti 103 x 82,5 mm in statična trdnost, 
ki jo omogoča jeklena ojačitev v okenskih 
krilih in okvirjih.

  Drsne elemente Lumaxx za 
panoramske razglede z velikimi steklenimi 
površinami, ki dajejo občutek prostornosti 
in elegance odlikuje statična trdnost, ki jo 
omogoča jeklena ojačitev v okenskih krilih, 
tudi pri večjih dimenzijah do 2,30 m. 

  Večje dimezije Lumaxx do 2,50 m višine 
vam omogoča nadgradnja s tehnologijo 
suhega lepljenja stekla STV®.

  širina običajnega okna

118 mm

 Lumaxx
103 mm

Primerjava z običajnimi okenskimi elementi.

OKENSKA PRIPIRA

Lumaxx
122 mm

170 mm
 običajna širina 
okenskega pripira

 15 mm ožje krilo in 
48 mm ožja okenska pripira



STANDARDNI ODTENKI IZ RAL LESTVICE

RAL 9007 RAL 7016 RAL 8014 DB 703

TOP HIT

STANDARDNI DEKORJI 

Oreh Mahagoni Zlati hrast

DEKORJI Z LESNIM VZORCEM

RW Deco 
RAL 9001
»Kremno bela«

RW Deco
RAL 7016

RW Deco
RAL  9010
»Briljantno bela«

Deco Plain
RAL 7016

TOP HIT
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Klasičen dizajn z ožjim profilom – 103x82,5 mm

Večja površina stekla poveča količino svetlobe 
do 25%

Vrhunska toplotna in zvočna izolacija ter 
standardno 3-slojno steklo. Dodatno tretje 
tesnilo, ki zagotavlja izvrstno izolacijo 
okenskega profila in izboljša vrednost toplotne 
izolativnosti celotnega okenskega okvirja.

Standardno varnostno okovje in možnost 
izvedbe s skritim okovjem

Možnost izvedbe zunanjega dela profila 
v akrilnem barvnem nanosu, ki ga odlikuje 
20-letna garancija na obstojnost proti 
atmosferskim vplivom. Ta je izjemno odporen 
proti praskam in umazaniji ter enostaven za 
čiščenje.

Možnost izvedbe zunanjega ali notranjega dela 
profila v lesnem dekorju, ki daje PVC oknom 
videz lesa.

PVC okna s toplino lesa 
Lesni dekorji dajejo PVC oknom videz lesa. PVC okna z lesnim 
dekorjem priporočamo predvsem pri prenovah starejših hiš, 
saj ohranjajo arhitekturno zasnovo. Kakovostna PVC okna z možnostjo 
lesnega dekorja na zunanji ali/in notranji strani so na voljo 
v 4 standardnih dekorjih in širokem naboru nestandardnih dekorjev.

Naj vas prepriča akrilni barvni nanos

Prednosti okenskega sistema Lumaxx, ki vas bodo prepričale

Uw ≈ 0,74 W/m2K
Maksimalna velikost okvirja
1200 x 2500 mm
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82,5 mm

10x debelejši 
zaščitni nanos
v primerjavi z 

lakom.

AKRIL

LAK

Enostavna
odprava 

površinskih 
poškodb.

80%

20%
Odpornost na visoke 

temperature.  
40% manjše  
pregrevanje 

okenskega profila, 
kot pri barvanih ali 

foliranih oknih. 

Akril se ne 
lušči in 

ne odstopa 
tako kot 

običajen lak 
ali folija. 

 20 let garancije na 
akrilni nanos 
v primerjavi 

s 5-letno garancijo 
na standardne 
barvne folije.

VS 20 
LET

5 
LET

Ko vaša okna Lumaxx
zasijejo v barvah in lesnih dekorjih

+25%

 

 

 20 
LET 

GARANCIJE

 na akrilni nanos


