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VAŠA KAKOVOST BIVANJA

Energetska učinkovitost
MIK okna so najbolj energetsko učinkovita na trži-
šču. Dosegamo najvišji razred energetske učinkovi-
tosti - razred A - in zmanjšamo vaše stroške ogre-
vanja/hlajenja do 30 %.

Oseben stik in strokovnost  
Pri izvedbi vsakega projekta sodeluje 8 različnih 
specialistov: komercialist, kalkulant, merilec, tehno-
log, projektant, monter, operativni vodja montaže 
in serviser. Zagotavljanje kakovostnih storitev in is-
kanje učinkovitih ter optimalnih rešitev, vse z name-
nom ponuditi boljše bivanje v prostoru.

Inovativne rešitve  
Strokovno usmerjen razvoj, kjer se na podlagi izku-
šenj oblikujejo in razvijajo novi produkti in inova-
tivne rešitve; MIKrovent, Energijska ploščica, RAL 
montaža in še več.

Projekti po naročilu (Tailor-made projects)

Pri izvedbi projektov sledimo standardom LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) 
in Greenbuilding.

Tehnološka popolnost  
Računalniško in informacijsko podprt tehnološki in 
proizvodni proces, s katerim zagotavljamo visoko-
kakovostne, dovršene produkte.

Visokokakovostni dobavitelji
Pri dobavi osnovnih surovin in dokupnega progra-
ma sodelujemo le z najboljšimi evropskimi dobavi-
telji.

Računalniško vodena proizvodnja
Vsak proizvod je narejen v popolnoma enaki kako-
vosti. (1. in 10.000 izdelek sta enake kakovosti).

Kratki dobavni roki
Prisluhnemo kupčevim željam in zahtevam ter se 
jim prilagodimo.

Okoljska neoporečnost
Kupujemo, uporabljamo in vgrajujemo okoljsko ne-
oporečne in okolju prijazne proizvode in materiale.

QTOP

Zagotavljamo vam:

• konkurenčno ceno,
• prihranke energije,
• zmanjšanje hrupa,
• varnost doma in pisarne,
• boljšo kakovost zraka in
• dolgoročno zadovoljstvo  

z garancijo in 
rednimi servisnimi ter 
vzdrževalnimi pregledi.

5

A
B
C

Izboljšujemo kakovost vašega bivanja
Prihodnost prinaša številne novosti pri gradnji, tako z vidika stroškov rabe energije in vključitve naravnih virov 
kot tudi zagotavljanja vseživljenjskega varčnega vzdrževanja. Svetovna organizacija za trajnostno gradnjo 
(World Green Building Council – WGBC) je pred leti pripravila poročilo Poslovni model za trajnostne stavbe, 
v katerem je pri investitorjih največje zanimanje vzbudilo poglavje, posvečeno razmerju med trajnostnimi 
stavbami in zdravjem, dobrim počutjem ter učinkovitostjo uporabnikov.

Med kriteriji, ki stavbe opredeljujejo za zdrave, so tako navedli 
pomen gradnje, do človeka in okolja, neškodljivih materialov, 
dovolj naravne svetlobe in predvsem dobrega prezračevanja. 
Izboljšanje prezračevanja dvigne produktivnost zaposlenih 
do 11 odstotkov, naravna svetloba pa celo do 81 odstotkov. 

Na učinkovitost vplivajo tudi temperatura – pri previsoki se 
ta lahko zmanjša za 20 odstotkov, pri prenizki za 4 odstotke, 
medtem ko hrup in zvočne motnje pomenijo kar 66-odstotni 
upad učinkovitosti. 

Dolgoletna tradicija in proizvodne 
izkušnje že od 1990. 

Celostna prodajna ponudba stavbnega 
pohištva (PVC okna, lesena okna, ALU 
okna, notranja in garažna vrata, zimski 
vrtovi…).

Lasten razvoj in računalniško vodena 
proizvodnja s sledljivostjo izdelkov.

Uporaba najkakovostnejših materialov 
vrhunskih in redno preverjanih 
proizvajalcev. Strokovna in izkušena 
ekipa v proizvodnji in montaži.

Učinkovita servisna služba po celi 
Sloveniji.

 Dolgoletna garancija na naše izdelke 
in storitve.

Naši proizvodi so v skladu z 
evropskimi zahtevami za zaščito 
varnosti, zdravja in okolja in nosilci CE 
znaka.

Smo prejemnik prestižnega priznanja 
za poslovno odličnost Recognised for 
Excellence.

GARANCIJE

mik

mik

Qmik

ŽE OD 1990
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O PODJETJU

PreMIKamo meje!
Podjetje MIK je proizvajalec in ponudnik PVC, ALU in lesenega stavbnega 
pohištva ter ponudnik celovitih IE2 - investicijskih, energijskih in estetskih 
rešitev za posodobitve ali nove zasteklitve objektov. 

Vizija in cilji za prihodnost so jasno zastavljeni in v skladu z našim sloganom 
»PreMIKamo meje«. Meje premikamo tako na področju kakovosti naših iz-
delkov kakor tudi inovativnih rešitev, ki izboljšujejo kakovost bivanja in po-
stavljajo nove standarde na področju zasteklitve in energijske učinkovitosti. 

Ponašamo se z najsodobnejšo računalniško vodeno proizvodno linijo, ki 
zagotavlja identičnost in natančnost izdelave prav vsakega spoja in našega 
izdelka. Najvišjo kakovost pričakujemo tudi od naših dobaviteljev, zato so-
delujemo le z najboljšimi proizvajalci osnovnega in dodatnega asortimana 
na svojem področju in skrbimo za stalni nadzor kakovosti izdelkov in storitev.

Lastna proizvodna linija, skrbno izbrani in redno preverjani dobavitelji ter 
lasten razvoj nam omogočajo tudi popolno prilagodljivost in zagotavljajo 
kakovostne, energijsko varčne in okolju prijazne rešitve zasteklitve vašega 
doma, ne glede na vaše želje in specifiko arhitekturne zasnove.

Smo strokovnjaki na področju vgradnje oken. Poleg klasične montaže in EKO 
montaže smo razvili tudi lasten sistem energijsko varčne vgradnje oken - 
MIK RAL montaža. Za pripravo in vgradnjo našega stavbnega pohištva so 
odgovorni izkušeni MIK-ovi strokovnjaki, katerih delo temelji na visoko po-
stavljenih normativih kakovosti in strokovnosti. Zagotavljamo hitro in stro-
kovno servisno storitev in izvajamo redne preglede in vzdrževanje stavbne-
ga pohištva.

Naše glavno vodilo je kupcem zagotoviti investicijske, energijsko varčne in 
estetske rešitve, ki bodo izboljšale kakovost njihovega bivanja in življenja.

Izzive spreminjamo v uspehe!
V skoraj 30-ih letih obstoja smo zrasli in se razvili v družbeno odgovorno 
podjetje z 200 zaposlenimi, ki se lahko pohvali tudi z evropskim priznanjem 
poslovne odličnosti - Recognised for Excellence (R4E), ki ga podeljuje 
Evropska fundacija za poslovno odličnost EFQM. Vključitev modela poslov-
ne odličnosti v strategijo MIK-a in življenje vseh zaposlenih, zagotavlja dol-
goročno uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev doma in večjo konku-
renčnost na tujih trgih.

Kakovost oken MIK zagotavljamo tudi z dolgoletno tradicijo, izjavo o la-
stnostih naših izdelkov CE ter s prestižnim priznanjem poslovne odličnosti 
Recognised for Excellence.

O podjetju

Okna MIK spadajo 
v energijsko 
varčni razred A.

MIKrovent 30 / 60 / 120

2018
Reg. št. 175
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O PODJETJU

Nova generacija oken KUBUS®

V MIK Celje, v razvoju in proizvodnji oken, stalno stremimo k izboljšavam in odgovarjanju 
sodobnim gradbenim in arhitekturnim trendom. Sistem KUBUS® predstavlja popolno 
novost na področju PVC oken. Veliko več svetlobe in vidne steklene površine optično 
povečajo prostor. Nov sistem vas zagotovo prepriča tudi s preprosto in dovršeno obliko. 
Na površini okenskega okvirja ni motečih prekinitev linij, pravokotna oblika pa še 
dodatno poskrbi za harmonično podobno bivalnega prostora. Več na strani 10 in 11.

MIKrovent® 

V sodelovanju s strokovnjaki s področja energijske učinkovitosti, smo razvili revolucionarni 
sistem okenskega prezračevanja MIKrovent®, ki omogoča učinkovito prezračevanje 
prostorov pri zaprtih oknih z minimalnimi toplotnimi izgubami in rekuperacijo toplote 
zraka do 95% pri 100% izmenjavi zraka v prostoru. Ena ključnih prednosti MIKroventa® je 
tudi vsestranska uporabnost, saj je lahko nameščen na okenski razširitvi  ali samostojno 
na steni in ne zahteva večjih gradbenih posegov v objekt ter je tako primeren tako za 
novogradnje kot adaptacije starejših objektov. Več o MIKroventu® preberite na strani 31.

MIK RAL montaža 
MIK RAL montaža je energijsko učinkovita montaža, ki preprečuje vdor vode v zid in s 
tem nastanek kondenza, ki škoduje izolativnim sposobnostim okna. Pri MIK RAL montaži 
uporabljamo na notranji strani stika zidu in okna kot tesnilo paronepropustno maso FD 
300, trajno elastična mehkocelična pena pa zapolnjuje prostor med okvirjem in steno ter 
deluje kot odličen toplotni izolator. Več o MIK RAL montaži preberite na strani 46.

Okoljska in družbena odgovornost
Pri vsakodnevnem poslovanju si prizadevamo za preseganje poslovnih okvirov in 
zakonskih predpisov, saj želimo resnično razumeti potrebe okolja, v katerem delujemo 
in živimo. Prepričani smo, da z vlaganjem v trajnostni razvoj na lokalni in nacionalni 
ravni utrjujemo naš uspeh, ki nam samim po sebi ne pomeni prav veliko, če ga ne 
delimo s tistimi, ki potrebujejo našo pomoč in investiramo v prijazno prihodnost tudi 
za bodoče generacije. Z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi spodbujamo razvoj in 
uspehe posameznih društev in posameznikov, predvsem pa smo usmerjeni v dolgoročne 
projekte, kjer lahko dosežemo najboljše rezultate in pomagamo čim večjemu številu 
pomoči potrebnih. 100 nasmejanih otroških obrazov, ki jih vsako leto odpeljemo na 
brezplačne počitnice, je za naše podjetje največji uspeh. Do sedaj smo skupaj z našimi 
kupci nasmejali že 1450 otrok v 14. letih.

Naša proizvodnja temelji na izjemno varčnih strojih in je zasnovana na konceptu »brez 
odpadkov«. Vse odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji našega stavbnega pohištva, 
100 % recikliramo in ponovno uporabimo. Tudi katalog, ki ga držite v rokah, je iz ekološkega 
papirja. Ne zavrzite ga, podarite ga prijateljem ali znancem, ki razmišljajo o nakupu oken 
in vrat ter nam pomagajte ohraniti okolje. 

INOVATIVNOST

OKOLJE IN DRUŽBA

Energetska klinika 
V MIK-u imamo lastno Energetsko kliniko, katere cilj je našim kupcem zagotoviti popolno 
podporo pri energijsko učinkoviti sanaciji ali novogradnji objektov. Poleg izdelave 
energetskih posnetkov in diagnostike energetskih značilnosti zgradbe ter konkretnih 
rešitev »zdravljenja zgradbe« je Energetska klinika usmerjena tudi v raziskave in razvoj 
novih izdelkov, ki zagotavljajo energijsko varčno bivanje. Več o Energetski kliniki preberite 
na strani 24.

Energijsko varčni produkti
MIK-ovo stavbno pohištvo je energijsko varčno in sodi v energetski razred A. Določena 
okna iz našega programa ustrezajo vsem zahtevam za pridobitev nepovratnih finančnih 
spodbud iz EKO sklada. Zaradi visoke kakovosti uporabljenih materialov in izjemne 
toplotne izolativnosti oken MIK, boste pri ogrevanju vašega stanovanja ali hiše prihranili 
občutne zneske denarja in si zagotovili kakovostno in varčno bivanje. Obiščite našo 
spletno stran in pridobite podroben izračun vašega prihranka prirejen posebej za vas in 
vaše stanovanje, hišo ali poslovne prostore!

ENERGIJSKA VARČNOST

ENERGETSKA KLINIKA
mik-ce.si
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ZAKAJ IZBRATI OKNA MIK?

Okna niso le stavbno pohištvo, ki definira izgled vašega doma. Od izbora oken 
je odvisno tudi vaše počutje in kakovost bivanja. Okna MIK omogočajo popolno 
prilagodljivost in zagotavljajo kakovostne rešitve zasteklitve vašega doma, ne 
glede na izbor materiala. 

Z visoko tehnološko dovršeno proizvodnjo linijo vam zagotavljamo izjemno natančno izdelavo 
in obdelavo stavbnega pohištva MIK. Kakovostna montaža po RAL standardih in vrhunski 
servis, večletna garancija, nizke toplotne izgube, protihrupna izolativnost, obstojnost in varnost
vam prinašajo velike prihranke in dolgo življenjsko dobo. Barvna usklajenost z zunanjim videzom 
objekta in notranjostjo doma, pa so tiste karakteristike oken, ki še dodatno pripomorejo h 
kakovosti vašega bivanja. 

Okna MIK PRIMERNA ZA 
PASIVNO IN 
NIZKOENERGIJSKO 
GRADNJO



OKNA
mik-ce.si

•  nizke toplotne izgube,

•  kakovostno in varčno 
prezračevanje,

•  zaščito pred hrupom, 

•  obstojnost, 

•  varnost, 

• preprosto vzdrževanje,

•  barvno usklajenost 
z zunanjim 
videzom objekta in 
notranjostjo doma,

•  pester nabor dodatkov: 
senčila, police, 
komarniki, pololive, križi, 
prezračevalni sistemi …

PREDNOSTI OKEN MIK

OKNA MIK 
ZAGOTAVLJAJOVarnostno okovje

Vzdržljivi in trajni 
okenski profili

Prilagodljivost  
materialov in oblik

Okolju in človeku  
prijazni materiali

Toplotno in  
zvočno tesnjenje  
s kakovostnimi  
tesnili in distančniki

Večslojno 
toplotno in zvočno  
izolativno steklo  
v številnih vzorcih

Velik izbor barvnih  
možnosti in 
površinskih  
obdelav
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ZAKAJ IZBRATI OKNA MIK? 7

Da boste v vašem domu uživali prednosti kakovostnega bivanja je treba že 
pri načrtovanju upoštevati bivalne navade in želje ter jih uskladiti z naravnimi 
danostmi okolja, v katerem se objekt nahaja ter s tehničnimi omejitvami gradnje. 

Kako izbrati prava okna?

PVC okna Lesena okna Lesena okna
z ALU oblogo

Aluminijasta 
okna

V naši ponudbi lahko izberete:

Napredni materiali in sodobni teh-
nološki postopki omogočajo izde-
lavo kakovostnih oken ne glede na 
vrsto osnovnega materiala. Kako-
vostna PVC, lesena, LES-ALU ali 
ALU okna tako dosegajo že zelo 
podobne vrednosti zvočne in to-
plotne izolativnosti. Ko se odloča-
mo, katera okna izbrati, je zato do-
bro vedeti, da so kakovost in dovr-
šenost proizvodnje ter kakovost 
osnovnih uporabljenih materialov 
tisti dejavniki, ki določajo lastno-
sti dobrih oken. Vsak material pa 
ponuja svoje značilnosti, s katerimi 
zadostimo vašim željam in zahte-
vam prostora.

Ko se odločate za nakup oken, ne varčujte na račun kakovosti, temveč izberite optimalne rešitve za vaše potrebe. Ka-
kovost oken lahko preverite s kazalci dovršenosti proizvodnje, ki vključuje računalniško natančnost, strojno brezhibno 
dodelavo in s kakovost osnovnih materialov. Vse faze nakupa okna naj bodo brezhibne in zagotovljene s pogodbo in 
garan cijo. To vključuje svetovanje, ponudbo, meri tve, proizvodnjo, vgradnjo in servis oken. Vse to vam omogoča MIK-ova 
ekipa izkušenih strokovnjakov, ki vam bodo pomagali izbrati okna, ki bodo ne glede na omejitve in zahteve izbolj-
šala kakovost vašega doma in bivanja.



Zdravo in kakovostno prezračevanje
Energijska varčnost
Protihrupna izolativnost
Protivlomna varnost
Servis in redno vzdrževanje

mik-ce.si

MIKrovent 30 / 60 / 120

2018
Reg. št. 175

MIK rešitve
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PVC OKNA

PVC okna

Trdnost in stabilnost PVC oken MIK zagotavljamo z uporabo izjemno kakovostnih 
materialov, kar potrjuje tudi podatek, da so vsa naša okna v primerjavi z ostalimi PVC okni na tržišču 
težja do 10%. Težja okna so rezultat uporabe bolj kakovostnih materialov, stene PVC profilov so debelejše 
in profili širši, prav tako so PVC okna MIK opremljena z več in bolj kakovostnim okovjem in ojačitvami po 
kvalitetnejših nemških standardih, kar zagotavlja tudi večjo protivlomno zaščito.

TEHNIČNE LASTNOSTI 

PVC ELEGANCE LINE 
1    Debelina okvirja 83 mm 

debelina krila 83 mm 

2    Standardno troslojno steklo  
Uw=0,78 W/m2K,  
s steklom Ug=0,6 W/m2K po EN 673  
Uw=0,65 W/m2K,  
s steklom Ug=0,4 W/m2K, po EN 673  
možnost vgradnje debeline stekla  
od 24 mm - 52 mm  
(druge zasteklitve glej na str. 22) 

3    Zvočna izolacija do 47 dB  
(z ustrezno zasteklitvijo) 

4    Termično vpeta cevna tesnila

5    Vsa okna MIK imajo varnostne 
Secustic pololive 

6    Okensko okovje v osnovni varnosti 
ima gobico po celem obodu (možnost 
dobave v varnostnem razredu: RC2) 

7   6-komorni sistem 

8    Možnost dobave v beli, RAL lestvici ter 
dekor barvah

9    Možnost vgradnje prezračevalnega 
sistema MIKrovent® ali Gecco

10    MIK-ovi strokovnjaki priporočajo 
postopek vgradnje EKO ali MIK RAL

11    Možnost povečanja statične ojačitve 

12    Možnost dodatne zaščite z ALU masko

13    Neoporečen PVC material brez primesi 
svinca in kadmija 

  
  Uw – koeficient toplotne prehodnosti okna
  Ug – koeficient toplotne prehodnosti stekla
  Uf – koeficient toplotne prehodnosti okvirja

83 18,5

13
2

8
4

4
8

50
56

26

83

Prerez okna

So kakovostna, toplotno in zvočno izolativna okna iz umetne mase. PVC okna MIK so stabilna, 
obstojna, varna in enostavna za vzdrževanje. Izbirate lahko med številnimi oblikami in tipi odpiranj 
oken ter pestro ponudbo akrilnih barv in dekorjev.

Tretje standardno srednje tesnilo ima 
vlogo zagotavljanja konstantnega 
tesnjenja tekom celotne življenjske dobe 
okna.

Dve izredno prožni in odporni tesnili 
zagotavljata, da je stik stekla in profila 
zatesnjen, saj ohranjata svoje najboljše 
toplotne in zvočne lastnosti.

MIK okna se ponašajo z vgrajenim 
vrhunskim okovjem in z inovativno ter 
napredno tehnologijo. Varnostno okovje in 
gobica po celem obodu.

7

1

5

8

6

9

10

12

13

Z večkomornim okvirjem 
in krilom dosežemo boljše 
izolativne lastnosti. 

V sredici profila 
okna se nahaja 
kovinska ojačitev, ki 
ima funkcijo opore. 
V vseh sistemih  
3x močnejša statika 
(do 7,9 cm4).

Možnost dodatne izvedbe v ALU maski.

ZA PASIVNO IN 
NIZKOENERGIJSKO 
GRADNJO



ELEGANCE LINE
mik-ce.si

Distančniki 
stekla so po 
izbiri dobavljivi 
v ALU ali PVC 
materialu.

Intenzivna jedrna izolacija.

4

3 Odlična  
zvočna izolacija

Termično vpeta cevna tesnila.

Steklo: Standardno troslojno, 
toplotna izolativnost 
do 0,4 W/m2K (možnost 
dobave dvoslojnega stekla, 
zaradi prihrankov priporočamo 
troslojnega).

2

4

11

Steklo zalepljeno po
celem obodu krila 
poveča statično nosilnost.

intenz

Uf
toplotna  

prehodnost okvirja 0,89 W/m2K

Ug
toplotna  

prehodnost stekla
0,6 0,4

Uw 
toplotna  

prehodnost okna
0,78 0,65

Prihranki manjši VEČJI
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PVC OKNA

Povečana statika okna

PVC okenski sistem Statik 3 je revolucionarna novost, ki omogoča suho lepljenje stekla 
na krilo in to po celotnem obodu okenskega okvirja. Steklo lepljeno po celotnem obo-
du zagotavlja boljšo statiko, zaradi česar ta vrsta okenskega profila ne potrebuje do-
datne železne ojačitve v krilu okna, kar še dodatno poveča toplotno izolativnost okna.

•  Večja toplotna izolativnost 
krila brez železne ojačitve.

•  Večja protivlomna varnost  
(steklo zalepljeno po 
celotnem obodu).

•  Možnost izdelave širših 
in višjih elementov.

•  Daljše optimalno delovanje 
funkcije stavbnega pohištva 
tako pravilnih kot nepravilnih 
oblik - ni povesov.

•  Možnost vgradnje debelejših 
bolj izolativnih stekel in polnil.

Prednosti

Maksimalna velikost okvirja 

1200x2500 mm

STATIK 3
mik-ce.si

Steklo zalepljeno po celem 
obodu krila poveča 
statično nosilnost.

V sredici profila okenskega 
okvirja se nahaja kovinska 
ojačitev, ki ima funkcijo 
opore in prenaša statično 
silo v zid (ix = do 7,9 cm4).

Brez kovinske ojačitve krila 
zaradi boljše statične opore 
lepljenega okna.

Distančniki stekla so po 
izbiri dobavljivi v ALU ali 
PVC materialu.

       Intenzivna jedrna izolacija

PVC okenski sistem Intenz predstavlja nadgradnjo okenskega sistema Statik 3, ki 
poleg vseh prednosti suhega lepljenja stekla po celotnem obodu okenskega krila, 
zagotavlja še dodatno izboljšano statiko in toplotno izolativnost okna. Kot pri 
sistemu Statik 3, temelji statika okna na steklu, ki je lepljeno po celotnem obodu in 
železni ojačitvi, ki dodatno ojača in omogoči okna večjih dimenzij do 1100 x 2500 mm. 
Komore krila in okvirja so zapolnjene z intenzivno aktivno poliuretansko peno kar 
zagotavlja intenzivno izolacijo okenskega profila in izboljšajo vrednost toplotne 
izolativnosti celotnega okenskega okvirja Uf = 0,88 W/m2K, s čimer lahko dosežemo 
toplotno izolativnost okna zahtevanega za pasivno gradnjo (Uw = 0,65 W/m2K).

•  Večja toplotna izolativnost  
krila brez železne ojačitve.

•  Večja protivlomna varnost (steklo 
zalepljeno po celem obodu).

•  Daljše optimalno delovanje 
funkcije stavbnega pohištva 
tako pravilnih kot nepravilnih 
oblik - ni povesov.

•  Možnost vgradnje debelejših 
bolj izolativnih stekel in polnil.

•  Sistem primeren za 
uporabo v nizkoenergijskih 
in pasivnih gradnjah.

intenz
Prednosti

Maksimalna velikost okvirja 

1200x2500 mm

Uw=0,65 W/m2K

INTENZ
mik-ce.si

V sredici profila okna se nahaja 
kovinska ojačitev, ki ima 
funkcijo opore.

Steklo lepljeno po celem 
obodu krila poveča 
statično nosilnost.

V večjih oknih se dodatno 
uporablja kovinska ojačitev 
zaradi boljše statične 
nosilnosti. 
Krila manjših oken so lahko 
brez kovinske ojačitve, ker je 
lepljeno steklo statično dovolj 
nosilno.

Intenzivna jedrna izolacija  
s polnilom iz poliuretanske 
pene poskrbi za odlično 
izolacijo.

100
mm

83
mm

100
mm
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PVC OKNA

PVC 
OKNA

Comfort 
Extra Line  Royal Line Elegance Line Kubus® Line

Število 
zračnih komor 6 6 6 4

Debelina 
okenskega 

okvirja
83 mm 83 mm 83 mm 83 mm (100 mm)

Debelina 
krila okna 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm (100 mm)

Steklo
4/16/4 

Ug=1,1 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug=0,5 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug=0,5 W/m2K
4/18/4/18/4 

Ug=0,5 W/m2K

Debelina 
vgrajenega 

stekla
24–52 mm 24–52 mm 24–52 mm 48 mm

Toplotna  
izolativnost 

s standardnim 
steklom

1,2 W/m2K 0,72 W/m2K 0,71 W/m2K do 0,68 W/m2K

Maksimalna 
toplotna 

izolativnost
do 0,7 W/m2K do 0,66 W/m2K do 0,65 W/m2K do 0,65 W/m2K

Okovje Osnovno varnostno okovje 
z možnostjo skritega okovja. 

Osnovno varnostno okovje 
z možnostjo skritega okovja. 

Osnovno varnostno okovje 
z možnostjo skritega okovja. 

Standardno skrito 
varnostno okovje.

Barve Bela, akril in dekorji Bela, akril in dekorji Bela, akril in dekorji Po akrilni lestvici

Število tesnil 2 3 3 3

   

   

   

   

   

   

   

gecco 
prezračevanje

intenz

ALU maska



Pasivno in nizko-
energijsko gradnjo

NOVO

MIKrovent

3-slojna
zasteklitev
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PVC OKNA

Sijoče in obstojne akrilne barve
Akrilne barve so odlična izbira, če želite barvita okna, ki bodo 

ohranila sijaj in so enostavna za vzdrževanje. Barvna masa akril, ki 

je v posebnem postopku dodana osnovnemu PVC materialu profila, 

zagotavlja poleg sijočih barv tudi neverjetno odpornost na poškodbe.

Za vaša PVC okna lahko izberete sijoče akrilne barve, popolne 
lesne dekorje, klasično belo ali posebno srebrno akrilno barvo, 
ki daje podoben izgled kot srebrni aluminij. Določeni MIK PVC 
okenski sistemi vam omogočajo, da izberete na zunanji strani 
okna drugačno barvo kot na notranji strani. Navznoter les, 
navzven barva? Zakaj pa ne. Pustite vaši domišljiji prosto pot 
in si ustvarite dom po vaših željah.

Poigrajte se z barvami vaših oken in senčil

NESTANDARDNI ODTENKI po RAL lestvici

RAL 9007 RAL 7016 RAL 8014 DB 703

RAL 9005RAL 7015 RAL 7040 RAL 9010
samo v
Kubus line

STANDARDNI ODTENKI po RAL lestvici

•  sijoče in izjemno 
obstojne akrilne 
barve, 

•  popolne lesne 
dekorje, 

• čisto belo barvo.

ZA PVC OKNA 
LAHKO IZBERETE

20 LET GARANCIJE NA AKRILNE BARVE 
PVC okna z akrilnim barvnim nanosom so izjemno odporna proti praskam in umazaniji 
ter enostavna za čiščenje. Za obstojnost akrilnega nanosa proti atmosferskim vplivom 
jamčimo z 20-letno garancijo. Če želite, da imajo vaša okna vse prednosti PVC oken in 
hkrati izgled aluminija, vam ponujamo tudi posebno bolj popularno srebrno akrilno barvo 
RAL DB703, ki daje podoben izgled kot (metalni) srebrni aluminij. GARANCIJE

20 
LET 

akril

TOP HIT1
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PVC OKNA

Koekstruzija Akrilna masa

PVC masa

Orodje

PVC profil

Združitev akrilne mase in PVC materiala 
(združitev molekul), enaki raztezki, trdota 
akrilne mase 175 Nmm2, PVC 105 Nmm2.

Prerez površine akrilne mase po 20. letih,
certificirano v Rosenheim inštitutu.

Prednosti akrilne mase 
Barvna masa akril, ki je v posebnem postopku koekstruzije dodana osnovnemu 
PVC materialu profila, zagotavlja številne prednosti:
 •  Izjemno odpornost na poškodbe, različne kemijske spojine in čistila.
•  Odpornost proti agresivnim vremenskim razmeram (sol, žveplo ...).
•  Enostavno čiščenje in vzdrževanje.
•  Enostavno odpravo poškodb barvnega sloja okna.
• Akrilne barve so 100% reciklažni material.

Odpornost na visoke temperature
PVC okna z akrilnimi barvami so bolj odporna na visoke temperature. Akrilna 
površina okna odbije namreč kar do 80% sončnih žarkov, kar pomeni, da se takšna 
okna za cca. 40% manj ogrejejo kot barvana ali folirana okna. Pri enaki zunanji 
temperaturi se torej okna z akrilom bistveno manj raztezajo, krčijo in zvijajo, kar 
zagotavlja konstantno energijsko varčnost objekta. 

BARVE PVC OKEN
mik-ce.si

AKRILNA
POVRŠINA

Odpornost na poškodbe

Temperature
profilov

Beli PVC

39°C

50°C

70-80°C

Akril

°C

Temp. zraka
35°C

Ostale
barve
in folije

80%

20%

Akrilna plast

PVC osnova

AKRILNA MASA

PVC profil

združitev molekul

Akril

Lak

Debelina akril 
nanosa min 0,5 mm

Primerjava debelin akrilne plasti proti laku Akril se ne lušči kot laki, ker se molekule 
PVC-ja in akrila v stični plasti združujejo.

Enostavno odpravo poškodb 
barvnega sloja okna.

Akrilne barve so 100% 
reciklažni material.
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ENERGIJSKA OKNA MIK

Navznoter les, navzven barva
Določeni MIK PVC okenski sistemi vam omogočajo, da izberete na zunanji strani okna dru-
gačno barvo kot na notranji. Kombinacije barv in materialov so možne v PVC okenskem 
sistemu Elegance Line.

IZBERITE KOMBINACIJO

ZNOTRAJ ZUNAJ

bela barva 

lesni dekor 

lesni dekor

bela barva 

dekor 

lesni dekor

 bela barva

lesni dekor

 akril

 akril

LESNI DEKORJI DAJEJO PVC OKNOM VIDEZ 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 32 nestandardnih dekorjih: več na www.mik-ce.si ali v 
salonih.

RW Deco
RAL 7016

RW Deco 
RAL  9010
»Briljantno bela«

RW Deco 
RAL  9001
»Kremno bela«

DEKOR Z LESNIM VZORCEM 

Oreh Deco RAL 7016Mahagoni Zlati hrast

STANDARDNI DEKORJI 

TOP HIT1
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ENERGIJSKA OKNA MIK

S FINOSTRUKTURNIM VZORCEM

PVC–ALU okna
MIKokna iz PVC programa (Comfort Extra, Royal in Elegance Line) lahko dodatno zaščitite pred 
mehanskimi poškodbami z zunanjimi ALU oblogami in s tem dosežete sodobnejši izgled vašega 
novega ali prenovljenega objekta. PVC ALU okna so cenovno ugodnejša alternativa vgradnji ALU 
oken, z zelo podobnim vizualnim učinkom na pročelju vašega objekta. 

RAL 9007RAL 9006 DB 703

S KOVINSKIM VZORCEM

Ostale barve ALU oblog na 
strani 19.

STANDARDNE BARVE PVC profilov na strani 12.

RAL 7016

PREDNOSTI PVC 
ALU OKEN: 
• Dodatna zaščita pred 

mehanskimi poškodbami 
• Sodoben izgled
• Stroškovna ugodna 

alternativa ALU oknom
• Širok nabor barv 

po RAL lestvici

RAL barve
ALU profili oken MIK so dobavljivi 
tudi v vseh ostalih barvah po 
RAL in NCS barvnih kartah.

RAL 7016RAL 3004 RAL 8014 RAL 8019 RAL 8022

Prerez okna

48
73

12
1

TOP HIT1

TOP HIT1
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Izbor kakovostnega lesa, sodobna tehnologija izdelave in kakovostna zaščita z 
debelejšimi, okolju prijaznimi, lazurami zagotavljajo dolgotrajnost in stabilnost lesenih 
oken. Dobra okna iz lesa nudijo optimalno toplotno in zvočno izolativnost in ustvarjajo 
prijetno bivalno klimo.

LESENA OKNA

Lesena okna

TEHNIČNE LASTNOSTI 
LES  
COMFORT LINE 90

1     Debelina profila 92 mm 
(okvir 92 mm in krilo 92 mm) 

2    Toplotna izolacija Uw=0,79 W/m2K,  
s steklom Ug=0,5 W/m2K, po EN 673 s TGI 
distančnikom 

3     Zvočna izolacija 44 dB  
(z ustrezno zasteklitvijo) 

4   Dvojno tesnenje 

5    Sistem za odvajanje vode v oblogi kril  
 s trajno elastičnimi pokrovi

6    Smreka: 3 ali 4-slojno

7   Okensko okovje v osnovni varnosti

8    Po barvni lestvici: stran 17

9    Garancija: stran 47

10   Možnost skritega okovja

11   Možnost dodatne varnosti RC2

12   Možnost nadzora zaklepanja in odpiranja
   
  Uw – koeficient toplotne prehodnosti okna
  Ug – koeficient toplotne prehodnosti stekla

20

62 1812
92

2020

32
78

69
44

13
3

44 27

Prerez okna

Lesena okna MIK so na voljo v treh dimenzijah profilov. Poleg standardne 
vgradne globine 78 mm vam ponujamo tudi okna z večjo vgradno globino 92 
mm, ki dajejo oknu boljšo toplotno in zvočno izolativnost in ožja z vgradno 
globino 68 mm, primerna za sanacije ali montaže, kjer ni možno vgraditi oken 
z večjo vgradno globino.

4
4

5

6

7

10

9

11
12

8

2

3

Steklo:  
možnost dobave dvo- ali 
troslojnega,  
toplotna izolativnost  
Ug = od 1,1 do 0,4 W/m2K

Distančniki stekla  
so v PVC materialu.

Lepljenci
do 4-slojno 
lepljen smrekov ali 
macesnov les

1
Debelina okvirja

LESENA OKNA
mik-ce.si

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O

Smreka

Macesen

Hrast

92mm
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LESENA OKNA

Barve lesnih oken
Lesena okna MIK so zaščitena z tremi debeloslojnimi 
nanosi okolju prijaznimi lazurami na vodni osnovi, se-
stavljeni iz osnovne zaščitne impregnacije ter tremi 
barvnimi sloji.
Lazure zaščitijo les pred staranjem, ga polepšajo in mu 
dajo želeni ton in ohranijo njegovo vidno strukturo. La-
zure so na voljo v pestri paleti barv, kar vam omogoča 
popolno prilagajanje tako zunanji kot notranji podobi va-
šega doma. 

LESENA 
OKNA

 LES 
Comfort line 80

 LES 
Comfort line 90

Drevesna vrsta in  
št. lepljenih delov

Smreka ali Macesen 
3-slojno

Smreka ali Macesen 
3 ali 4-slojno

Debelina
okenskega okvirja

78 mm 92 mm

Debelina krila okna 78 mm 92 mm

Steklo
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6 W/m2K
4/20/4/20/4 

Ug = 0,5 W/m2K   

Max. debelina 
vgrajenega stekla

40 mm 52 mm

Toplotna 
izolativnost okna  

s standardnim steklom
0,87 W/m2K 0,79 W/m2K   

Maksimalna toplotna 
izolativnost okna

0,78 W/m2K 0,77 W/m2K   

Okovje
Osnovno varnostno 
okovje z možnostjo 

skritega okovja

Osnovno varnostno 
okovje z možnostjo 

skritega okovja

Barve Po barvni lestvici Po barvni lestvici

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O

Bor OrehZlati hrast

Mahagonij Transparent
bela

Silver zelena Silver oreh Silver siva

Oljka JablanaBreza

Teak

Brezbarvna
lazura

HruškaBela 
RAL 9016

STANDARDNE LAZURE LESA 

Pomagamo vam pri vaši vlogi za EKO SKLAD

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O

TOP HIT1

TOP HIT1
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LES ALU OKNA

Lesena okna z ALU oblogo MIK so kakovostna lesena okna, oplemenitena z ALU 
oblogo. So najboljši primer stavbnega pohištva iz naravnih in trajnih materialov. 
Kombinacija lesa in aluminija vam zagotavlja dolgotrajnost in stabilnost oken in nudi 
optimalno toplotno in zvočno izolativnost. Primerna za subvencijo Eko sklada.

LES–ALU okna

6212

92

18

109

125

22
76

25
,3

20

78

Prerez okna kubus

TEHNIČNE LASTNOSTI 

LES-ALU  
ELEGANCE LINE 90

1    Debelina profila 
okvir les/skupaj: 92/109 mm in  
krilo les/skupaj: 92/125 mm

2    Toplotna izolacija  
Uw = 0,76 W/m2K,  
s steklom Ug = 0,5 W/m2K, po EN 673 

3     Zvočna izolacija 44 dB 
(z ustrezno zasteklitvijo) 

4   Možnost trojnega tesnenja 

5     Zunaj ALU obloga moderne oglate oblike 
s sistemom za odvajanje vode, znotraj les

6    Smreka 3 do 4-slojno

7     Osnovno varnostno okovje

8    Po barvni lestvici: stran 17

9    Možnost skritega okovja

10    Možnost dodatne varnosti RC2

11    Patentiran sistem za odvajanje vode pri 
okenski polici

12    Možnost vgradnje prezračevalnega 
sistema MIKrovent® 
 
Uw – koeficient toplotne prehodnosti okna 
Ug – koeficient toplotne prehodnosti stekla

1

Debelina okvirja

2

3

Steklo:  
samo troslojno, toplotna izolativnost od 
Ug = 0,7 - 0,4 W/m2K

4

6

8

7

4

4

5

109 11 12

Distančniki stekla  
so dobavljivi 
v PVC materialu.

Lepljenci
smreka ali macesen 
ali hrast 3-slojno ali  
smreka 4-slojno

ALU zaščita
modern izgled

LES ALU OKNA
mik-ce.si

 92/125 mm
92/109 mm

125mm

109mm

Kubus izvedba
notranjega robu

Design izvedba
notranjega robu

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O
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LES ALU OKNA

BARVE LESA
Lesena okna MIK so zaščitena z debe-
loslojnimi okolju prijaznimi lazurami na 
vodni osnovi. Lazure zaščitijo les pred 
staranjem, ga polepšajo in mu dajo žele-
ni ton in ohranijo njegovo vidno struktu-
ro. Lazure so na voljo v pestri paleti barv, 
kar vam omogoča popolno prilagajanje 
tako zunanji kot notranji podobi vašega 
doma.

Izbor lazur in barv lesa na strani 17 pod 
Barve lesenih oken.

ALU obloge oken 
MIK so dobavljive 
tudi v vseh ostalih 
barvah po RAL in 
NCS barvnih kartah.

LES–ALU OKNA  LES-ALU
Elegance Line 80

 LES-ALU
Elegance Line 90

Drevesna vrsta in št. 
lepljenih delov

Smreka / Macesen
3-slojno

Smreka / Macesen / Hrast
3 do 4-slojno

Debelina okenskega okvirja 95 mm 109 mm

Debelina krila okna 111 mm 125 mm 

Steklo
4/18/4/18/4 

Ug = 0,5 W/m2K
4/20/4/20/4 

Ug = 0,5 W/m2K

Max. debelina 
vgrajenega stekla

52 mm 52 mm

Toplotna izolativnost okna 
s standardnim steklom

0,78 W/m2K 0,76 W/m2K

Maksimalna toplotna 
izolativnost okna

do 0,74 W/m2K do 0,73 W/m2K

Okovje
Osnovno varnostno okovje 
z možnostjo skritega okovja

Osnovno varnostno okovje 
z možnostjo skritega okovja

Barve Po barvni lestvici Po barvni lestvici

RAL 6005 RAL 7040 RAL 8001 RAL 8003 RAL 8017 RAL 9016RAL 7016RAL 7015

STANDARDNE MAT BARVE ALU OBLOG

Lazure

S KOVINSKIM VZORCEM

RAL 9007RAL 9006 DB 703

S FINOSTRUKTURNIM VZORCEM

RAL 7016RAL 3004 RAL 8014 RAL 8019 RAL 8022

STANDARDNI DEKORJI 

Bor 1 Zlati hrast Oreh 1 Češnja 1 Mahagoni

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O

Pomagamo vam pri vaši 
vlogi za EKO SKLAD

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O

TOP HIT1

TOP HIT1

TOP HIT1
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ALU OKNA

TEHNIČNE LASTNOSTI 

ALU ELEGANCE LINE
1    Debelina profila  

70 mm (okvir 70 mm in krilo 80 mm) 

2    Toplotna izolacija 
Uw = 1,1 W/m2K, 
s steklom Ug = 0,6 W/m2K, po EN 673  
Uw = 0,96 W/m2K,  
s steklom Ug = 0,4 W/m2K, po EN 673 
(druge zasteklitve glej na stran 21) 

3    Zvočna izolacija do 47 dB  
(z ustrezno zasteklitvijo) 

4    Dvojno tesnenje 

5    Prekinjen toplotni most (38 mm)

6    Okensko skrito okovje v osnovni 
varnosti (možnost dobave v 
varnostnem razredu: RC3) 

7     Možnost dobave po barvni lestvici 
RAL, NCS ali eluksirani izvedbi

8    Možnost vgradnje sistema TipTronic
9    Možnost vgradnje prezračevalnega 

sistema MIKrovent®
10    Garancija: stran 47

 
  Uw – koeficient toplotne prehodnosti okna

  Ug – koeficient toplotne prehodnosti stekla

39

6
9

56

4
1

11
7

7

70

Prerez okna

ALU okna MIK so izjemno kakovostna in odporna okna primerna za vgradnjo tudi v klimatsko 
zelo obremenjenih okoljih. ALU okna MIK so zaradi dodatnega izolacijskega materiala odlično 
toplotno izolativna in primerna predvsem za zasteklitve večjih odprtin, saj so izjemno stabilna 
in varna ter enostavna za vzdrževanje in uporabo.

ALU okna

2

3

Steklo:  
možnost dobave dvo- ali troslojnega,  
toplotna izolativnost  
Ug = 1,1 - 0,4 W/m2K

4

7

8

9 10 4

5

6

5

Distančniki stekla  
so po izbiri 
dobavljivi v ALU ali 
PVC materialu.

ALU OKNA
mik-ce.si

 80 mm
 70 mm
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ALU OKNA

ALU OKNA  ALU  
Elegance Line

ALU  
Comfort Line

Prekinjen toplotni člen debelina 38 mm debelina 29 mm

Debelina okenskega okvirja 70 mm 67 mm

Debelina krila okna 80 mm 77 mm

Steklo
4/14/4/14/4 

Ug = 0,6 W/m2K
4/16/4 

Ug = 1,1 W/m2K

Max. debelina 
vgrajenega stekla

60 mm 50 mm

Toplotna izolativnost okna 
s standardnim steklom

1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 

Maksimalna  
toplotna izolativnost okna

do 0,96 W/m2K do 1 W/m2K

Okovje
Osnovna varnost,

možnost nadgradnje na RC3
Osnovna varnost, 

možnost nadgradnje na RC3 

Barve
Po barvni lestvici RAL, 

NCS ali eloksirani izvedbi
Po barvni lestvici RAL, 

NCS ali eloksirani izvedbi

Barve ALU oken
ALU okna MIK so na voljo v neobčutljivih in pisanih barvah. Prašno barvanje aluminijastih 
profilov po RAL lestvici zagotavlja izjemno neobčutljivo površino, izbirate pa lahko med 
različnimi barvnimi kombinacijami na obeh, notranji in zunanji strani oken. ALU okna MIK 
so na voljo tudi v eloksirani izvedbi.

Eloksiranje 
alu profilov
Eloksiranje ali 
anodiziranje je 
elektrokemični proces, pri 
katerem se na aluminiju 
ustvari debelejša oksidna 
plast, ki površino zaščiti. 
Z dodajanjem določenih 
barvnih odtenkov 
lahko ustvarimo razne 
barvne nianse.

RAL 8001

DB 703 RAL 6005

RAL 8017

RAL 7004

RAL 9016

RAL 7016 RAL 7035

RAL barve
ALU profili oken MIK so dobavljivi 
tudi v vseh ostalih barvah po 
RAL in NCS barvnih kartah.

Panoramska steklena drsna stena

NAŠI PREMIUM PARTNERJI

Prerez panoramske 
steklene drsne stene

RAL 9006 RAL 9007

STANDARDNE

Srebrna Bronze

ELOKSIRANE

TOP HIT1
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TOPLOTNA IZOLATIVNOST IN ZASTEKLITVE

Primerjave zasteklitve

Sodobna izolacijska stekla z robnim tesnenjem s termičnimi distančniki v medprostoru:
ALU distančnik:   ψ = 0,067 - 0,070 W/mK 
PVC distančnik:  ψ = 0,038 - 0,040 W/mK

-5°C 20°C
Toplotna 
izolativnost

VRSTA 
OKNA

SISTEM

Toplotna izolativnost
okvirja Uf

Toplotna izolativnost stekla Ug

1,1 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4

DEBELINA 
OKVIRJA

DEBELINA
KRILA ALU PVC ALU PVC ALU PVC ALU PVC ALU PVC ALU PVC

PVC

Comfort Extra Line 
Statik3

83 mm 83 mm 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,97 0,89 0,90 0,82 0,84 0,75 0,76 0,69

Comfort Line 
Statik3

83 mm 93 mm 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 0,97 0,89 0,90 0,82 0,84 0,75 0,76 0,69

Royal Line 
Statik3

83 mm 83 mm 0,92 1,2 1,1 1,1 1,1 0,94 0,86 0,87 0,80 0,81 0,73 0,75 0,66

Elegance Line 
Intenz + Statik3

83 mm 83 mm 0,89 1,2 1,1 1,1 1,1 0,94 0,86 0,87 0,79 0,81 0,73 0,74 0,65

Kubus® 
Intenz + Statik3

83 mm 83 mm 0,88 / / / / 0,93 0,85 0,85 0,77 0,78 0,70 0,73 0,65

LES

Comfort Line 70 68 mm 68 mm 1,25 1,3 1,2 1,3 1,2 / / / / / / / /

Comfort Line 80 78 mm 78 mm 1,15 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 0,93 0,98 0,87 0,92 0,80 / /

Comfort Line 90 92 mm 92 mm 1,10 / / / / 1 0,92 0,97 0,85 0,9 0,79 / /

LES 
ALU

Elegance Line 70 88 mm 88 mm 1,1 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 0,93 1,0 0,86 0,96 0,80 / /

Elegance Line 80 MIK2 98 mm 97 mm 1,0 / / / / 1,1 0,9 1 0,83 0,93 0,78 / /

Elegance Line 90 MIK4 109 mm 125 mm 0,95 / / / / / / 0,99 0,82 0,92 0,76 / /

ALU
Comfort Line 67 mm 77 mm 2,2 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Elegance Line 70 mm 80 mm 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 0,99 0,98 0,92 0,91 0,84
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OHRANIMO ENERGIJO. PRIHRANIMO.

Energetska izkaznica stavbe
Grand Hotel Primus, Terme Ptuj

Eneregetska izkaznica stavbe:

•  Na podlagi izračunanih indikatorjev rabe 
energije.

•  Metodologija iz pilotnega projekta 5.OP 
EU OPET Slovenija.

•  Razred določimo na podlagi računske 
letne potrebne toplote za ogrevanje Qh 
[kWh/m2 leto].

Delovna skupina Sava

PRIMER DOBRE PRAKSE: 
Energijski prihranki Grand Hotel Primus, Terme Ptuj 
15.200 m2 (celotna velikost)

Energija

kWh

Olje 
L

CO2  
kg

Drevesa, 
ki jih  

potrebu-
jemo 

za  
predelavo  

CO2

MIK 
31 kWh/m2 (25 let) 11.780.000 1.178.000 3.180.600 12.720

KONKURENCA 
65 kWh/m2  (25 let) 24.700.000 2.470.000 6.669.000 26.676

STARE STAVBE

160 kWh/m2 (25 let)
60.800.000 6.080.000 16.416.000 65.664
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V ustrezno zastekljenem in izoliranem objektu potrebujemo v povprečju 50% energije 
za ogrevanje in hlajenje stavbe na temperaturo, primerno za udobno in kakovostno 
bivanje, drugih 50% energije pa potrebujemo za prezračevanje bivalnih prostorov. 
Zato je treba poleg ustrezne zasteklitve in izolacije objekta poskrbeti tudi za ustrezno 
prezračevanje prostorov, kar prinese dodatno zmanjšanje rabe energije in stroškov.

ENERGETSKA KLINIKA

Kakovostno bivanje in ugodno počutje 
bodisi doma ali v službi je odvisno od šte-
vilnih dejavnikov med katerimi je eden naj-
pomembnejših zagotovo zagotavljanje 
ustrezne temperature in kakovosti zraka 
v prostoru. V preteklosti in starejših zgrad-
bah dovod svežega zraka v prostor ni pred-
stavljal bistvenih težav, saj je način gradnje 
omogočal, da so zgradbe same po sebi diha-
le, prav tako pa ogrevanje stavb ni predsta-
vljalo visokega stroška. 

Potrebe po varčevanju z energijo in posle-
dično dvig cene energentov so pripeljale do 
zahtev po vedno boljši izolativnosti objek-
tov in varčevanju z energijo ter zniževanjem 
stroškov za ogrevanje in hlajenje stavb. Nove 
stavbe so tako zaradi energetske varčnosti 
bistveno bolj zatesnjene, kar poleg zagota-
vljanja minimalnih izgub toplotne energi-
je povzroča zadrževanje nekakovostnega 
zraka v prostoru, stare stavbe pa zahtevajo 
temeljito sanacijo, ki bo zagotovila dobro 
izolativnost objekta in hkrati zagotovila 
kakovostno prezračevanje brez velikih po-
segov v samo arhitekturo objekta. Kako se 
torej pravilno lotiti bodisi izgradnje novega 
objekta ali sanacije obstoječega objekta in 
si zagotoviti kakovostno ter hkrati energijsko 
varčno bivanje, je danes bistveno vpraša-
nje vsakega investitorja. Strokovnjaki naše 
Energetske klinike nudijo strokovno pomoč 
in rešitve za sanacijo ali izgradnjo objekta, 
ki vam bo zagotavljal topel in varčen dom.

Zakaj 
Energetska klinika?

Na osnovi opravljene 
analize stanja ter 

arhitekturnih zakonitosti 
lege in objekta, pripravimo 
načrt energijsko učinkovite 

sanacije objekta  
s poudarkom na sanaciji 
ovoja stavbe in rešitvah, 

ki jih zagotavlja naše 
podjetje. Pripravimo tudi 

izračun prihrankov energije 
in stroškov, ki temeljijo 

na upoštevanju danega 
predloga energijsko 

varčne sanacije objekta. 

Energetska klinika

ogrevanje 
in Hlajenje 

stavbe

Prezračevanje

bivalniH 
Prostorov
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ENERGETSKA KLINIKA

Kakovostna sanacija ali obnova objekta 
tako ne pomeni več le podaljšanje življenj-
ske dobe objekta, temveč tudi izboljšanje 
kakovosti bivanja v njem in prihranke pri 
stroških ogrevanja, hlajenja in prezrače-
vanja stavbe. Slabo načrtovanje in neka-
kovostna izvedba obnovitvenih del lahko 

tudi poslabšata kakovost objekta in seveda 
posledično oslabita ali celo onemogočita 
bivanje v objektu. 
Le dober načrt in usklajenost posameznih 
faz ter kakovostno opravljena dela, vam 
bodo zagotovila pričakovan rezultat in 
varčnost objekta ter izboljšala kakovost bi-
vanja v njem. 
Na osnovi opravljene Analize zgradbe in 
vseh dejavnikov, ki vplivajo na energijsko 
varčnost objekta in energetskih posnet-
kov (termovizije) ter analizi rabe energije, 
vam pripravimo konkretne rešitve za učin-
kovito sanacijo stavbe ali izvedbo novo-
gradnje. Po sanaciji pa vam na vašo željo 
izdelamo tudi energetsko izkaznico vaše-
ga doma, ki vam bo podala konkretne po-
datke o energijski varčnosti vašega doma.

 Analiza stanja objekta
•  Analiza rabe energije za 

ogrevanje, hlajenje in 
prezračevanje objekta.

• Analiza rabe električne energije.

•  Analiza toplotnih izgub 
skozi ovoj zgradbe 
(temelji, streha, fasada).

•  Termovizija stavbnega pohištva 
(okna, vrata, zimski vrtovi).

  Poročilo o stanju 
objekta pred sanacijo  

vsebuje konkretne podatke o 
toplotnih izgubah na objektu in 
energetske posnetke objekta.

Termovizijski posnetek pred sanacijo Termovizijski posnetek po sanaciji

Termovizijski posnetki 
zagotavljajo hitre in zanesljive informacije o površinski tempera-
turi objekta. Temperaturne razlike pa so velikokrat predznak za 
prihajajočo okvaro, zato ta metoda omogoča visoko stopnjo pre-
ventivnega delovanja in odprave napak v gradnji ter posledično 
možnost prihranka.

•  Stanje izolacije, 
napake gradnje.

•  Napake pri vgradnji oken.

• Tesnjenje vrat in oken.

•  Pojav vlage v stenah ter 
določitev vzrokov povečane 
vlažnosti in razvoja plesni.

•  Pojav toplotnih mostov.

•  Napake v hidroizolaciji streh.

•  Kakovost delovanja 
toplotnih in hladilnih naprav 
(radiatorjev, ogrevanja ...).

•  Stanje električnih 
omar in instalacij.

•  Napake pri instalacijah 
talnega ogrevanja in 
toplovodnega omrežja.

Z metodo 
infrardeče termografije 
preverjamo:

Po naročilu vam izdelamo 
termovizijski posnetek va-
šega doma in vam pripra-
vimo analizo in poročilo o 
stanju objekta.
Cenik storitev in več infor-
macij o termovizijskih pre-
gledih najdete na
www.mik-ce.si

Pravilni postopek sanacije objekta 

1. Sanacija strehe.
2. Zamenjava stavbnega pohištva.
3. Prezračevanje.
4. Sanacija fasade.
5. Ogrevanje in hlajenje.

ENERGETSKA KLINIKA
mik-ce.si
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VARNOST

Pri zasteklitvi večjih odprtin, predvsem na lažje dostopnih in slabše varovanih 
mestih, svetujemo še dodatno protivlomno zaščito okovja in stekla vašega 
stavbnega pohištva. Okenski sistemi MIK omogočajo varnostno zaščito 
oken proti poškodbam in vlomu vse do najvišje RC2 stopnje.

OSN OSN

RC 2
RC 2

RC 2
RC 2

RC 2

RC 2
RC 1 RC 1

STOPNJE PROTIVLOMNE ODPORNOSTI

Primer pravilne ureditve protivlomne zaščite

Osnovna  OSN  

Uporaba kakovostnih materialov, natančna izdelava brez možnosti odstopanj v 
kakovosti ter kakovostno varnostno okovje (gobica sistem) zagotavlja že v standardni 
izvedbi stavbnega pohištva MIK visoko stopnjo zaščite proti poškodbam in vlomu.

Varnostna zaščita

OSN  Osnova 

RC 1  1. stopnja 

RC 2  2. stopnja 

1. stopnja  RC 1    2. stopnja  RC 2

    Število varnostnih zaklopov je odvisno od velikosti okna.

RC Resistance class  = WK Widerstandstandsklasse = Varnostna protivlomna zaščita
Stopnja RC je odvisna od primerne izbire stopnje varnosti okovja, sestave stekla in varnostne pololive.
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DODATKI ZA OKNA

Dodatki za okna

Pocinkan 
sloj

Jeklo

Dodatna zaščita 
za boljšo 
oprijemljivost 
TOPCOAT zaščite

Možnost skritega okovja

Okovje Varni v svojem domu z Winkhaus activPilot
Stavbno pohištvo MIK je standardno opre-
mljeno z varnostnim okovjem Winkhaus 
activPilot. Nagibno vrtljivi sistem okovja 
activPilot omogoča nov sistem zapiranja, 
ki je preprost za uporabo in zagotavlja še 
boljšo zaščito in tesnjenje ter dolgo življenj-
sko dobo.

Varnostno okovje Winkhaus activPilot odli-
kujejo jekleni varnostni zaporni elemen-
ti in sistem zapiranja »gobica« po celem 

okvirju, ki onemogoča prisilno odpiranje 
okna. Zapirala v obliki gobice imajo poseb-
no obliko zatičev v obliki gobice, ki je pri 
zaprtem oknu popolnoma ujeto v zapirnik 
na okvirju in onemogoča prisilno odpira-
nje okna, kadar je le-to v zaprtem položaju. 
Sistem gobica omogoča vsakemu posa-
mezniku, da na enostaven način brez kakr-
šnega koli orodja poljubno nastavi tesnje-
nje okna (do +/- 0,8 mm) in si tako zagotovi 
poljuben pretok svežega zraka.

Premium varnostni 
sistem zapiranja 
»gobica«

Modularnost –  
ena ključnih lastnosti 
okovja AktivPilot, ki 
omogoča številne 
prilagoditve in nastavitve.

Večfunkcijski element 
okovja, ki v enem združuje 
zaporo pololive v odprtem 
položaju, dvigovalec 
krila in vzmetno zapiralo 
balkonskih vrat.

Bodite pripravljeni na vse s TOP COAT zaščito 
okovja
Okovje, ki bo vgrajeno v vaša okna je lahko 
dodatno površinsko zaščiteno s TOPCOAT 
obdelavo, ki vaše okensko okovje dodatno 
zaščiti pred rjavenjem ter vplivi vode in 
umazanije. TOPCOAT obdelava na najkva-
litetnejših Winkhaus okovjih, ki so vgrajena 
v MIK okna, dosega najvišje standarde od-
pornosti okovja s kar 1.500 zagotovljenih 
ur odpornosti, kar za kar 3-krat presega 
zahtevano vrednost 480 ur. S TOP COAT 
zaščito okovja v vaših oknih, ste lahko po-

polnoma brez skrbi, saj vam ta zagotavlja 
prvovrstno, kakovostno površinsko obde-
lavo okovja pod najtežjimi okoljskimi vplivi, 
kar potrjuje tudi strokovni tehnični certifi-
kat »LGA tested Coating«. 

Nagibni zapirni elementVarnostni zapirni elementOsnovni zapirni element

Kontrola odprtosti oken 
(gretje, hlajenje, vlom)

Segmentno odpiranje okna na kip za zračenje.

odpornosti na ekstremne 
pogoje brez korozije
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DODATKI ZA OKNA

Tesnila
Glavna funkcija tesnil je zagotavljanje zrako- in vodotesnosti stika med okenskim krilom in okvirjem, ko je okno zaprto, kar 
posledično pomeni tudi dobro toplotno in zvočno izolativnost okna. PVC okna MIK imajo fiksno termično vpeta in v vogalih 
varjena tesnila cevne oblike, kar onemogoča iztikanje tesnil iz utorov. Tesnila oken MIK so cevaste oblike in zato izjemno prožna 
in se po vsaki spremembi povrnejo v prvotni položaj ter tako vedno znova zagotavljajo odlično tesnjenje okna. Zaradi izjemne 
kakovosti materiala, tesnila oken MIK ne plesnijo.

Stekla 
Primerna izbira zasteklitve oken je pogoj za dobro zvočno in toplotno izolativnost okna in omogoča zaščito pred svetlobo in 
radovednimi pogledi. Sodobna tehnološka obdelava pa nam omogoča tudi izdelavo varnostnih stekel, ki vas bodo zaščitila ne le 
pred radovedneži, temveč tudi pred nepovabljenimi vlomilci in nepredvidljivimi vremenskimi razmerami. Za zasteklitev stavbnega 
pohištva MIK uporabljamo le visokokakovostna toplotno in zvočno izolativna stekla.

ALTDEUTSCH BELI

ANTIK BELI ČINČILA BELA GOTIK BELI

KATEDRAL BELIMASTERCARRE BELI ROSA 504 BELA

Zvočna izolativnost stekla Toplotna izolativnost stekla Varnostna stekla

Sivo tesnilo

Črno tesnilo

mehki TPE 

srednje mehek TPE

trdi TPE 

Prerez tesnila - TPE - Termoplastični 
elastomeri različnih trdot

SILVIT BELA

MATELUX BELI

STOPSOL CLASSIC 
BRONZE/SCB

STOPSOL CLASSIC CLEAR/SCC STOPSOL SUPER SILVER 
DARK BLUE-SSSDB 

•  Možnost varjenja po 
standardnih metodah.

• UV in vremensko odporen.

•  Gladke površine in 
enostavno vzdrževanje.

•  Združljiv z drugimi materiali.

• Okolju prijazen.

• 100% reciklaža.

Prednosti

TOP HIT1

TOP HIT1
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DODATKI ZA OKNA

Polkrožno oknoOkna 
nepravilne oblike

Okroglo oknoDvokrilno okno 
z vmesnim pokončnikom

Dvokrilno okno 
brez vmesnega pokončnika

Fiksno okno

Drsna nagibna 
oziroma panoramska vrata

Balkonska vrataDrsna oziroma panoramska vrata Harmonika vrata

Enokrilno okno

Police
NOTRANJE IN ZUNANJE POLICE

PVC GRANIT

MARMOR

ALU - le za zunanjo 
vgradnjo

HPL LAMINAT - le za 
notranjo vgradnjo

UMETNI KAMEN

UMETNI KAMEN

Pololive

Atlanta F4Atlanta bela

Tipi oken

Vsa okna MIK so standardno opremljena z varnostno pololivo Secustic.

Toulon srebrna F9 Toulon črna
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DODATKI ZA OKNA

Senčila
Senčila iz ponudbe MIK prijetno senčijo 
vaš dom in ga varujejo pred hrupom, ra-
dovednimi pogledi in vlomilci. S pravilno 
izbiro in uporabo senčil lahko prihranimo 
namreč tudi do 80% energije potrebne za 
ohlajanje prostorov. Kakovostna zunanja 
senčila preprečujejo segrevanje steklene-
ga dela okna in tako bistveno znižajo vdor 

toplote skozi okno v prostor, zato jih pri-
poročamo predvsem za senčenje tistega 
dela objekta, ki je izpostavljen direktnemu 
soncu in pa za senčenje velikih steklenih 
površin. Notranja senčila so kot zaščita 
proti pregrevanju objekta manj učinkovi-
ta, zato jih priporočamo za senčenje pro-
storov, kjer želimo predvsem svetlobni za-

stor. Pestra izbira tako notranjih kot zuna-
njih senčil vam zagotavlja razkošje materi-
alov, oblik in barv za popolno prilagoditev 
vsakemu okusu in stilu. Vsa senčila vam 
omogočajo poleg osnovnega ročnega 
upravljanja tudi nadgradnjo z električnim 
in daljinskim upravljanjem s kakovostnimi 
pogoni in elektromotorji.

Notranja senčila

Notranje žaluzuje Plise senčilo Notranje rolo senčilo

Rolete zunanje podometne Rolete zunanje nadometne rondo

Brisole senčila

Zunanje nadokenske rolete

ALU polkna Zunanji screen roloji

Zunanje žaluzije nadometne 

Ž
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Zunanje žaluzije podometne Zunanje žaluzije podometne 

Fiksni komarnik Plise komarnikRolo komarnik (horizontalni ali veritkalni)

Zunanja senčila
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V preteklosti in starejših zgradbah je bilo svežega zraka v pro-
storu vedno dovolj, saj sta način gradnje in kakovost mate-
rialov omogočala, da je ovoj stavbe sam po sebi prepuščal 
zrak, prav tako pa je gretje stavb zahtevalo visokega porabo 
goriva. Sodobne stavbe pa so zaradi vedno večje energijske 
varčnosti postale zelo tesne. Poleg manjših toplotnih izgub 
je večja tesnost stavb povzročila tudi negativne učinke, kot 
sta zadrževanje nekakovostnega zraka in vlage v prostoru 
(rosenje stekel in nastajanje zidne plesni).
Zrak v neustrezno zračenih prostorih je zatohel, slab za 
vaše zdravje ter zmanjšuje vašo aktivnost in kakovost va-
šega bivanja.

Dobra sodobna okna imajo v primerjavi s starimi okni veliko 
boljše tesnjenje in boljšo toplotno izolativnost, kar pa one-
mogoča prehajanje zraka in vlage skozi špranje. Posledica 
tesnih oken je popolnoma spremenjena klima v bivalnih pro-
storih, saj se koncentracije škodljivih plinov, vlage in CO2, ki 
ga izločamo pri dihanju, ne morejo več izenačevati z zuna-
njimi, nižjimi koncentracijami.

Najbolj ugodni bivalni pogoji
So v prostoru pri temperaturi med 20 in 22˚C in relativni vla-
gi med 40 in 60%. Previsoka relativna vlaga je neprijetna in 
lahko povzroči kondenzacijo vodne pare na hladnih površinah 
zidov in stekla. Nizka relativna vlaga v prostoru pa pospešuje 
nastanek lebdečega prahu v zraku, kar poveča sušenje sluznice 
in daje občutek suhega zraka.

Da bi se temu izognili, izberite prezračevalni 
lokalni sistem z rekuperacijo MIKrovent®, ki 
z entalpijskim prenosnikom toplote ohranja 
tudi zdravo stopnjo vlage v vašem bivalnem 
prostoru.

Zakaj zračimo?
Svež zrak je eden ključnih dejavnikov zdravega bivanja. S prezračevalnim sistemom MIKrovent® zagotavljamo nadzorovan in 
optimalen dotok svežega zraka v prostor pri zaprtih oknih. Eden ključnih dejavnikov, ki zelo pomembno vplivajo na kakovost 
bivanja, naše počutje in bivalne pogoje, je zagotavljanje ustrezne temperature in kakovosti svežega zraka v prostoru, ko so 
okna zaprta.

»Bi radi izboljšali kakovost vašega bivanja 
in zraven še prihranili pri gretju oz. hlajenju 
vaših bivalnih prostorov?«

ALI STE VEDELI? 
  Da 90 % časa preživimo v zaprtih prostorih?

  Da je vaš prostor zjutraj zatohel, vi pa se zbujate 
neprespani?

  Da je lahko notranji zrak 5 krat bolj onesnažen kot 
zunanji?

   Da je za normalno delo in bivanje v prostoru treba 
zamenjati celoten zrak vsaki 2 uri?

  Da vam zračenje z odpiranjem oken povzroča ogromne 
energetske izgube in z njim v svoj bivalni prostor 
spuščate različne alergene in trdne delce, ki vplivajo na 
vaše zdravje?

  Da do 50% plačane toplotne energije porabite za 
prezračevanje, če zračite z odpiranjem oken?

Najbolj ugodni bivalni pogoji

Temperatura

22 °C

20 °C

Relativna vlažnost

60 %

40 %

Prezračevanje
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NOVA GENERACIJA LOKALNEGA 
PREZRAČEVANJA Z REKUPERACIJO

je primeren za prezračevanje hotelskih sob in pisarn od 
30 do 60 m2 in večjih večfunkcionalnih bivalnih prosto-
rov, ki so značilni za sodobnejši način gradnje in v enem 
prostoru združujejo vse družabno-bivalne funkcije, od 
dnevnega prostora do jedilnice in kuhinje.

Ena enota MIKrovent® Office 60, omogoča pretok zraka 
do 60 m3/h in rekuperacijo toplote zraka do 95 %. Prav 
tako je MIKrovent® primeren za manjša stanovanja do  
60 m2, ki so pregrajena z manj stenami oz. imajo manjše 
število prostorov, ki prehajajo eden v drugega brez večjih 
pregrad. Namestite ga lahko v vsak bivalni prostor v va-
šem domu, na zunanjo steno, vertikalno ali horizontalno.

MIKrovent® Office 60 je odlična rešitev za celovito pre-
zračevanje vašega doma ali le najbolj frekventnih več- 
funkcionalnih prostorov, kjer se največ zadržujete.

60
MIKrovent®

Office

Pretok zraka [m3/h] 20-60

Vračanje toplote* [%] do 95

Vračanje energije** [%] do 70

Priključna napetost [V] 230/24 & 110/24

Potrebna moč [W] do 50

Šumnost*** [dB] do 35

Dimenzije [mm] 1510 / 300 / 230

Filtri ePM 2,5 (50%) (F7), ePM 10 (G4)

Območje delovanja  
zunanje temperature [°C]

od -25 do 50

Nadzor Daljinec / WiFi / ModBus

Predgrevanje zraka** [W] 600

Senzorji
Temperatura, Vlaga, CO2**, VOC**,  

Radon**

je primeren za prezračevanje večjih prostorov, površine 
nad 60 m2 ter prostorov, v katerih se sočasno zadržuje 
več ljudi, kot so šole, vrtci, igralnice, jedilnice, dvorane, 
sejne sobe, zdravstvene čakalnice, ...

Ena enota MIKrovent® Professional 120 omogoča pretok 
zraka do 120 m3/h in rekuperacijo toplote zraka do 90%. V 
javnih prostorih je potrebno prezračevati v skladu z zah-
tevami delovnih pogojev na delovnem mestu, kar pome-
ni dovajanje svežega zraka med 20 in 30 m3/h na osebo v 
delovnem času. Podobno kot pisarne, so tudi večji skupni 
prostori, zasedeni le manjši del časa (20%) in potrebu-
jejo prezračevanje s polno močjo le v tem času. V času, 
ko ti prostori niso zasedeni, pa je smotrno prezračevanje 
samo z minimalno količino zraka, potrebno za odvajanje 
škodljivih primesi, zaradi emisij pohištva in gradbenega 
materiala. Namestite ga lahko v prostor, na zunanjo steno, 
vertikalno ali horizontalno.

MIKrovent® Professional 120 je odlična rešitev za celo-
vito prezračevanje vašega poslovnega prostora ali jav-
nih prostorov v katerih se dnevno zadržuje večje število 
ljudi.

120
MIKrovent®
Professional

Pretok zraka [m3/h] 60-120

Vračanje toplote* [%] do 90

Vračanje energije** [%] do 70

Priključna napetost [V] 230/24 & 110/24

Potrebna moč [W] do 75

Šumnost*** [dB] do 40

Dimenzije [mm] 1510 / 300 / 230

Filtri ePM 2,5 (50%) (F7), ePM 10 (G4)

Območje delovanja 
zunanje temperature [°C]

od -25 do 50

Nadzor Daljinec / WiFi / ModBus

Predgrevanje zraka** [W] 1200

Senzorji
Temperatura, Vlaga, CO2**, VOC**,  

Radon**
* pri maksimalnem pretoku zraka s PM 2.5 filtrom (50%) (F7) po ISO 16890 (EN 308)  
** na zahtevo
*** pri 8 dB dušenja v prostoru

* pri maksimalnem pretoku zraka s PM 2.5 filtrom (50%) (F7) po ISO 16890 (EN 308)  
** na zahtevo
*** pri 8 dB dušenja v prostoru

Za hotelske sobe, 
pisarne 
od 30 do 60 m2

Za šole, vrtce, 
dvorane  
nad 60 m2

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O
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ZRAČNI USMERJEVALNIKI Z 
MOŽNOSTJO 360° USMERJANJA 
ZRAKA  
Inovativna zasnova uporabniku 
omogoča 20 natančno prilagodljivih 
zračnih šob za optimalno porazdelitev 
zraka v prostoru. 

ZRAČNI FILTRI Z MOŽNOSTJO ENOSTAVNE 
MENJAVE  
Visoko kakovostni filtri tipa ePM 2.5 (50%) (F7), 
ki zadržijo alergene, viruse in večino bakterij, 
olajšujejo življenje alergikom, preprečujejo vstop 
različnih insektov in omogočajo čisti vstopajoči 
zrak. Odlikuje jih tudi enostavna in cenovno 
ugodna zamenjava. 

PREDPRIPRAVLJENA 
MONTAŽNA PLOŠČA 
Omogoča hitro in enostavno 
pritrjevanje na steno.

INOVATIVNA ZASNOVA POKROVA 
ZUNANJE REŠETKE  
Zunanja rešetka s funkcijo 
razmejitve zračnih tokov omogoča, 
da ne prihaja do mešanja 
notranjega in zunanjega zraka. 
Rešetka je konstruirana tako, da 
jo je mogoče namesti pod ali 
nad zunanjim zaključnim slojem 
objekta.

MOŽNOST IZBIRE MED ENTALPIJSKIM ALI 
NAVADNIM PRENOSNIKOM TOPLOTE
Izbira prenosnika toplote glede na količino 
vlage v prostoru – v prostorih z nizko vla-
žnostjo se ponuja možnost uporabe ental-
pijskih prenosnikov, medtem ko v prostorih 
z visoko vlažnostjo uporaba navadnega to-
plotnega prenosnika.

VISOKO 
ZMOGLJIVI TIHI 
VENTILATORJI 
Kompaktni, tihi, 
visoko zmogljivi 
in energetsko 
varčni ventilatorji, 
omogočajo 
inteligentno 
vključevanje v 
logiko delovanja 
naprave in 
zagotavljajo 
najboljšo 
uporabniško 
izkušnjo. 

OPCIJA NAREDI 
SI SVOJ DIZAJN 
Ohišje je 
mogoče 
prilagajati 
z grafično 
podobo po želji 
uporabnika. 
Sedaj lahko 
vaše najljubše 
trenutke 
prikažete na 
ohišju naprave, 
izberete barvo 
ohišja in si tako 
zagotovite 
izgled po vaši 
meri. 

ZVOČNO 
IZOLATIVNO 
OHIŠJE 
Posebna zvočno 
izolativna 
zasnova ohišja 
omogoča 
do 20% tišje 
delovanje 
naprave. 

MIKrovent® Office 60 in 
Professional 120

Ohranite do 95 % toplote zraka pri pretoku do 
60 m3/h z MIKrovent® Office 60 ali  
do 90% toplote zraka pri pretoku  
do 120 m3/h z MIKrovent® Professional 120.
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NOVA GENERACIJA MIKrovent® 30
izboljšanega lokalnega prezračevanja z rekuperacijo

MIKrovent® Home 30 je mogoče namestiti glede na prostorske 
potrebe uporabnika. Možnost horizontalne, vertikalne montaže ali 
vkomponiranja v okensko razširitev. 

MIKrovent® Home 30 je odlična rešitev prezračevanje 
posameznih prostorov vašega doma, npr. otroške sobe, 
spalnice od 25 do 30 m2, saj odlično vpliva na kakovost 
vašega spanja. Priporočena je tudi namestitev v najbolj 
problematične prostore, kjer je več vlage, ki lahko ob 
dobro tesnjenih oknih v zimskih mesecih povzroči nasta-
nek plesni in s tem poslabša kakovost vašega bivanja in 
po nepotrebnem obremeni vašo zdravstveno kondicijo.

Za zračenje posameznih bivalnih prostorov je prime-
ren MIKrovent® Home 30, ki omogoča pretok zraka do 
30 m3/h in ohranjanje toplote zraka do 87%. MIKrovent® 
Home 30 lahko namestite v vsak bivalni prostor v vašem 
domu, neopazno nad okenski okvir ali vertikalno oziro-
ma horizontalno na zunanjo steno v prostoru.

Tiho delovanje brez svetlobnih elementov: naprava je za-
snovana z mislijo na prostorske potrebe uporabnika. Za-
radi izredno tihega in svetlobno nemotečega delovanja je 
montaža primerna tudi za spalne prostore.

Pretok zraka [m3/h] 10-30

Vračanje toplote* [%] do 87

Priključna napetost [V] 230/12 & 110/12

Potrebna moč [W] do 20

Šumnost*** [dB] do 35

Dimenzije [mm] 1180 / 160 / 130

Filtri ePM 2.5 (50%) (F7), ePM 10 (G4) 

Območje delovanja  
zunanje temperature [°C]

od -25 do 50

Nadzor Daljinec / WiFi / ModBus

Predgrevanje zraka** [W] 300

Senzorji
Temperatura, Vlaga, CO2**,  VOC**, 

Radon**

* merjeno po ISO 16890 (EN 308) 
** na zahtevo
*** pri 8 dB dušenja v prostoru

30
MIKrovent®

Home

ZRAČNI FILTRI Z MOŽNOSTJO 
ENOSTAVNE MENJAVE  
Visoko kakovostni filtri tipa ePM 2.5 
(50%) (F7), ki zadržijo alergene, 
viruse in večino bakterij, olajšujejo 
življenje alergikom, preprečujejo 
vstop različnih insektov in 
omogočajo čisti vstopajoči zrak. 
Odlikuje jih tudi enostavna in 
cenovno ugodna zamenjava. OHIŠJE IZ ALUMINIJA 

Ohišje naprave je 
narejeno iz visoko 
kakovostnega aluminija. 
Zasnoval ga je večkrat 
nagrajeni industrijski 
oblikovalec Rok Kuhar.

REŠETKA ZA ODVOD ZRAKA USMERJENA  
V PROSTOR  
Posebna zasnova rešetke za odvod zraka iz 
prostora omogoča izboljšano kroženje zraka v 
prostoru. 

TOPLOTNI PRENOSNIK S FUNKCIJO 
VAROVANJA PRED BAKTERIJAMI  
Posebna zasnova toplotnega prenosnika je 
zasnovana iz polipropilena, ki preprečuje 
nastajanje in razmnoževanje plesni in bakterij.

Za otroške sobe, 
spalnice  
do 30 m2

PRIMERNO ZA

E K O  S K L A D
S U BV E N C I J O
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Prezračevalni sistem GECCO je na voljo v dveh različicah, 
ki omogočajo različne načine vgradnje in reguliranja.

Okna MIK odpravljajo nevšečnosti zaradi pojava rosenja, saj jih lahko opremite z 
osnovnim okenskim prezračevalnim sistemom Gecco, ki samodejno zagotavlja opti-
malno menjavo zraka v prostoru 

Prezračevalni sistem Gecco 3 je nameščen na zgornji rob okenskega krila, ki 
je obrnjeno v prostor in lahko ga namestimo tudi naknadno. Omogoča ročno zapi-
ranje, samodejno pa se zapre, ko dosežejo sunki vetra ali pride do razlike v tlaku 
približno 30 Pa (pascalov). Sistem Gecco 3 je primeren za vse PVC okenske sisteme.

Prezračevalni sistem Gecco 4 omogoča pretok zraka do 5 m3/h. Vgrajen je v 
razširitveni profil okenskega okvirja, zato naknadna vgradnja ni mogoča. Omogoča 
ročno zapiranje, samodejno pa se zapre, ko dosežejo sunki vetra ali pride do razli-
ke v tlaku 20 Pa (pascalov). Sistem Gecco 4 je možno namestiti prav v vse MIK PVC 
okenske sisteme.

Zaprta loputa Odprta loputa

 PREZRAČEVALNI SISTEM

G E C C O

Količina izmenjave zraka, ki jo zagotavlja prezračevalni sistem Gecco (2 – 5 m3/h) 
ne zadostuje več najnovejšim standardom o kakovosti prezračevanja, je pa izjemno 
primeren za minimalno prezračevanje in odpravljanje težav z rosenjem.

Ena enota prezračevalnega sistema Gecco zagotavlja optimalno prezračevanje 
prostora tlorisne površine do 10 m2. Za večje prostore priporočamo vgradnjo več enot 
sistema Gecco.

GECCO 3 GECCO 4

Zakaj namestiti na vaša okna 
prezračevalni sistem Gecco? 

Koliko enot prezračevalnega 
sitema Gecco potrebujete 

za vaš dom?

Prezračevalni 
sistem

Pretok zraka v m3/h pri

2 Pa 4 Pa 5 Pa 7 Pa 8 Pa 10 Pa

Gecco 3 2,6* 3,7* 4,2* 4,9* 5,2* 5,8

Gecco 4 4,2 6,1 7,1* 8,5* 9,2 10,5

* izračunana vrednosti

•  Deluje na principu izmenjave 
različnih pritiskov.

•  Varno prezračevanje  
v vaši odsotnosti.

• Visoka protihrupna zaščita.

• Odlična toplotna zaščita.

•  Možnost naknadne vgraditve 
oziroma odstranitve.

•   Brez vidnih lukenj ali rež 
v bivalnem prostoru.

• Stroškovno ugodna rešitev. 

Prednosti
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PVC 
vhodna vrata

ALU 
vhodna vrata

Garažna vrataProtipožarna 
vrata

LES in  
LES–ALU 

vhodna vrata

V naši ponudbi najdete kakovostna:

Vrata so prvi stik z vašim domom. Dobra vrata so odporna na vremenske 
razmere in poškodbe, zvočno in toplotno izolativna in predvsem varna. Seveda 
pa je pomembno, da so tudi barvno in stilno usklajena s podobo vašega doma.

Vhodna vrata

Katera vrata izbrati? Raznolika ponudba materialov, oblik in tehničnih značilnosti vrat MIK, ponuja rešitev za vsak 
dom. Vsak material ponuja svoje značilnosti, s katerimi zadostimo vašim željam in zahtevam prostora. Uskladite vrata 
z izbranimi okni in izberite material, ki najbolj ustreza vaši hiši in se bo glede na vaše bivalno okolje najbolje obnesel 
tudi v različnih vremenskih razmerah.
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PVC
vHodna vrata

PVC vhodna vrata MIK so skladna s sistemi PVC oken MIK in so na voljo v štirih 
izvedbah. Vsak sistem ima standardno določen profil okvirja in krila, polnila vrat 
pa izbirate sami glede na vaše želje.

•  TRDNOST IN STABILNOST PVC 
vrata imajo MIK ojačan PVC profil, 
v katerem je PVC vložek in nosilna 
železna podkonstrukcija, ki je v 
vogalih fiksno varjena kar zagotavlja 
izjemno trdnost in stabilnost.

•  VISOKA TOPLOTNA IN 
ZVOČNA IZOLATIVNOST Vsa 
PVC vrata MIK imajo dvojno tesnjenje, 
na spodnjem delu vratnega krila pa 
ščetko iz umetne mase, ki zagotavlja še 
dodatno zrako- in vodotesnost vrat.

•  VARNOSTNA ZAŠČITA IN 
VISOKA STOPNJA VARNOSTI 
PVC vrata MIK so opremljena s 
kakovostnim okovjem, ki predvideva 
3-točkovno zaklepanje na kavelj 
ter varnostnim cilindrom in 
protivlomno rozeto kljuke.

•  LEPE IN ODPORNE BARVE 
Poleg najbolj razširjenih belih profilov 
in polnil ponujamo tudi bogato 
paleto sijočih in izjemno odpornih 
akrilnih barv in lesnih dekorjev.

•  PESTER NABOR 
DODATKOV IN POLNIL

Prednosti PVC

MIK 1 MIK 2 MIK 3

Arhitekt line

MIK 12

MIK 10 MIK 11

MIK 14 MIK 15 MIK 18MIK 17 MIK 19 MIK 20 MIK 21

Železna 
podkonstrukcija in 
varjeni PVC vložek

Dodatki za vhodna vrata

Biometrične elektronske 
ključavnice s čitalcem 
prstnih odtisov

Kukalo
Poštna loputa

Trkalo

Električna ključavnica z 
dnevno-nočnim režimom

Samozapiralo vrat

Varnostni cilinder in
barvne različice ključev

Kljuka ravna

Kljuka Dallas

Kljuka zaobljena

Kljuka Amsterdam Okroglo
potezalo

Pravokotno
potezalo 

Ovalna
rozeta

Pravokotna 
rozeta
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PVC VHODNA VRATA - Design Line
Kakovostna PVC vhodna vrata, ki po tehničnih karakteristikah in videzu ustrezajo PVC profilom, ki so vgrajeni v MIK PVC okna. 
Izbirate lahko med kakovostnimi  in izjemno odpornimi PVC vstavnimi dekorativni paneli v različnih barvnih kombinacijah ali z 
lesnimi dekorji, ki jih lahko odlično kombinirate z vašimi MIK okni. Prav tako je možna kombinacija PVC profilov z ALU vstavnimi 
dekorativnimi paneli, s katerimi vašemu domu dodate vizualni pridih varnosti in trdnosti aluminija s cenovno ugodnejšo investicijo, 
ki vam omogoča prestižnejši izgled vhoda v vaš dom in kljubuje najbolj zahtevnim vremenskim vplivom.

Cetina CH Dea HU Hvar Lonj

PVC polnilo

Copenhagen

Edinburgh LiverpoolLoire

MinskVerona

ALU polnilo

Vienna

Sarajevo
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ALU VHODNA VRATA 

Pirnar Grande. Edinstvena konstrukcija iz karbonskih vlaken omogoča izvedbo vrat izje-
mnih dimenzij. OceanDream. Sanjsko valovite tridimenzionalne teksture ne prezre nihče. 
Nemogoče se je upreti želji, da preko njih zdrsimo s prsti.

Pirnar Duet. Ko enojna vrata niso dovolj in želimo podvojiti vtis veličastnosti, je tu Duet. 
To je posebna izvedba vrat Pirnar, kjer dvoje vrat z odpiranjem na obe strani odpre širok 
vhodni prostor, brez sredinskega stebrička.

Pure LED. Osvetlitev spodnjega roba 
vrat. 

Sodelovanje podjetij MIK Celje in Pirnar na področju vhodnih vrat 
žene želja ustvarjati presežke na področju bivanja. Vrhunska vhodna 
vrata PIRNAR, ki jih najdete v ponudbi MIK Celje so rezultat edin-
stvenega načina razmišljanja in dela, kjer nič ni nemogoče. Nič jih ne 
more ustaviti v iskanju presežkov. Ne zadovoljijo se z odličnim. Vedo, 
da vedno obstaja možnost za izboljšavo. Zato lahko vhode PIRNAR 
prepoznate po mojstrski obdelavi in ročno dodelanih detajlih. Pir-
nar vrata odlikujejo poravnane površine, izjemne dimenzije in visoka 
stopnja izolativnosti.

Pirnar Ilumina in Pirnar Crystal. 
Patentirana kolekcija potezal s 
svetlobno gravuro ali žarečim 
kristalom deluje kot čarovnija, ki ostaja 
nerazumljiva tudi, ko se potezala 
dotaknemo s prsti. 

Pirnar 
OneTouch. 
Pirnar OneTouch 
so prva vhodna 
vrata na svetu 
s samodejnim 
izvlečnim 
in uvlečnim 
potezalom. 
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Svoj dom in poslovne prostore zaščitite pred nevarnostjo požara z visokokakovostnimi protipožarnimi ALU vratnimi elementi 
razredov EI30 ter EI60. Namenjena so preprečevanju širjenja ognja, dima in visokih temperatur po zgradbi v določenem časovnem 
obdobju, odvisno od materiala in debeline protipožarnih polnil v vratih. Protipožarna vrata zaradi posebne sestave polnil odlikuje 
tudi visoka zvočna izolativnost ter visoka stopnja protivlomne zaščite.

ANTI-PANIK VRATA ZA IZHOD V SILI 
Počutite se varne v svojem domu ali poslovnih prostorih z 
varnostnimi vrati MIK za vaše izhode v sili opremljenimi z anti-
panik okovjem, ki vam omogoča hiter zasilni izhod iz prostora v 
primerih, ko pride do nepredvidenih in nevarnih situacij. MIKova 
vrata za izhod v sili ustrezajo zakonsko predpisanim normam in 
standardom in so opremljena z ustreznimi certifikati Osnovna 
funkcija vrat z anti-panik okovjem je, da se v primerih višje sile 
in nevarnih situacij, hitro odprejo in vam omogočijo, da lahko 
zapustite prostor ali zgradbo v najkrajšem možnem času. 
Izbirate lahko med eno-krilnimi in dvokrilnimi vrati. 

Izbirate lahko med dvema tipoma vrat za izhod v sili z anti-
panik okovjem:
Vrata za izhod v sili po SIST EN 179 so namenjena za vgradnjo 
v tiste stavbe, ki nimajo javnih obiskovalcev. To so lahko tako 
privatni in poslovni objekti, praviloma pa jim je skupno to, da 
njihovi uporabniki poznajo vse evakuacijske poti. 
Vrata za izhod v sili po SIST EN 1125 se vgrajujejo v javne 
stavbe, kot so bolnišnice, trgovski centri, šole, kinodvorane 
itd., kjer je visoka frekvenca in pretok različnih ljudi, ki 
praviloma ne poznajo evakuacijskih poti.

Protipožarna vrata EI30
Zagotavljajo zaustavitev plamenov, dimnih plinov, vročine in sevanja 
za vsaj 30 minut pri maksimalni toplotni obremenitvi na element. Vsa 
požarna vrata razreda EI30 so izdelana v skladu z STS (Slovensko 
tehniško soglasje) in ovirajo prehod vročine tako učinkovito, da se 
površina stekla, ki je neposredno izpostavljena plamenom, ne segreje za 
več kot predpisuje standard.

Protipožarna vrata EI60
Zagotavljajo še daljše obdobje zaustavitve plamenov, dimnih plinov, 
vročine in sevanja in sicer za vsaj 60 minut pri maksimalni toplotni 
obremenitvi na element. Vsa požarna vrata razreda EI60 so izdelana 
v skladu z STS (Slovensko tehniško soglasje) in ovirajo prehod vročine 
tako učinkovito, da se površina stekla, ki je neposredno izpostavljena 
plamenom, ne segreje za več kot predpisuje standard.

PROTIPOŽARNA VRATA 

Varnostna vrata
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Sekcijska garažna vrata

Sekcijska garažna vrata Stranska bočna garažna vrata v imitaciji lesa z INOX okni

Sekcijska garažna vrata Sekcijska garažna vrata, površine 20 m2

Rolo garažna vrataSekcijska garažna vrata

GARAŽNA vrata
MIK garažna vrata za varnost vašega doma. Garažna vrata MIK vam poleg varnosti 
zagotavljajo tudi dobro izolativnost in so enostavna za uporabo. Izbirate lahko med 
avtomatskim ali ročnim odpiranjem ter med krilnimi, dvižnimi sekcijskimi, rolo in 
stranskimi bočnimi garažnimi vrati. Če želite skladen in poenoten videz vašega 
doma, izberite usklajeno stavbno pohištvo, kar vam omogoča pestra ponudba barv, 
tako da lahko uskladite vaša garažna vrata z vhodnimi vrati, kakor tudi z okni, bodisi 
lesenimi, PVC ali okni iz aluminija.

Krilna garažna vrata
So lahko sestavljena iz enega ali dveh kril, 
ki sta lahko simetrična ali nesimetrična. 
Za dvokrilna garažna vrata se odločimo v 
primeru, da v notranjosti garaže nimamo 
prostora za vodila sekcijskih vrat, vseeno 
pa želimo vrata z dobro izolacijo. Dvokril-
na garažna vrata lahko nadgradite z od-
piranjem in zapiranjem na pogon. 

Dvižna sekcijska garažna vrata
So najpogostejša izbira pri menjavi gara-
žnih vrat. Združujejo vse dobre lastnosti 
ostalih tipov garažnih vrat. Poleg odlične 
izolativnosti, nudijo udobje v mrzlih zim-
skih, deževnih pomladnih ter jesenskih 
ter vročih poletnih dneh, saj jih upravlja-
mo preko daljinskega upravljalnika tako 
izhod iz vozila pred uvozom v garažo ni 
več potreben.

Stranska bočna garažna vrata
Izvedba oz. sestava vrat je podobna sek-
cijskim dvižnim vratom le, da pri stran-
skih bočnih vratih ne potrebujemo vzme-
ti. Bočna vrata se lahko upravljajo ročno 
ali z elektro pogonom. Ob pritisku na da-
ljinec se vrata zapeljejo v prostor na levo 
ali desno stran. Dobra lastnost takšnih 
vrat je, da ne potrebujejo veliko prostora 
nad odprtino za pritrjevanje, potrebuje-
mo pa prostor pri strani garaže.

Rolo garažna vrata
Se ponavadi vgrajujejo, ko ni možnosti 
vgradnje dvižnih sekcijskih vrat. Prednost 
rolo vrat je v tem, da se lahko vgrajujejo 
iz zunanje ali notranje strani odprtine pri 
tem pa ne posegajo v prostor. Izolativ-
nost ter trdnost rolo vrat je slabša kot pri 
ostalih tipih vrat.

Rolo garažna vrata so na voljo v standar-
dnih barvah. Debelina izolacije pri rolo 
vratih je 17 mm.

BARVE 
Vsi tipi garažnih vrat so na voljo v vseh 
barvah po lestvici RAL, barvah s poseb-
nim efektom DB701, DB702, DB703 ali 
različnih imitacijah lesa.

MOTIVI 
Za končni izgled vašega doma je pomem-
ben tudi zunanji izgled vaših dvižnih ga-
ražnih vrat. Lahko izbiramo med različni-
mi vzorci in strukturo vratnih segmentov.

Sekcijska garažna vrata, višina 4 m
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Svetovanje
Zavedamo se, da je naše poslanstvo 
in tudi dolgoročno gledano uspeh na-
šega podjetja odvisen od nas samih, 
našega znanja in našega odnosa tako 
z našimi kupci kot seveda tudi po-
slovnimi partnerji. Dolgoročne stra-
teške partnerske naveze nam omogo-
čajo, da našim kupcem zagotovimo 
res najboljše in najbolj kakovostne 

izdelke in storitve in kupcem dano 
obljubo kakovosti tudi udejanjimo. 
Z izborom kakovostnega kadra in re-
dnimi izobraževanjem zagotavljamo, 
da so naši svetovalci strokovnjaki na 
področju zasteklitev in učinkovitih 
energijsko varčnih sanacij ali izgra-
dnje objektov.

Razvejana prodajna mreža
V želji biti ne le kakovostni, temveč tudi 
prilagodljivi in vedno korak pred željami 
naših kupcev in na voljo, ko nas kupec 
potrebuje, smo našo prodajno mre-
žo razširili po celotni Sloveniji. Tako so 
vam naši strokovni sodelavci na voljo v 
9 lastnih salonih v Ljubljani, Mariboru, 
Celju, Vojniku, Murski Soboti, Novem 
mestu, Kranju, Novi Gorici in Izoli ter  

1. pooblaščenem prodajalcu, ki vsi sle-
dijo načelom in viziji matičnega podjetja. 
Partnerski odnosi in zagotavljanje ne-
prestane podpore vsem našim kupcem 
je osnovno načelo našega podjetja, s či-
mer želimo vsem našim kupcem zago-
toviti visoko kakovosten nivo storitev 
in rešitev.

Svetovanje, meritve, montaža in servis
Naše ključne konkurenčne prednosti, s katerimi se uspešno predstavljamo tudi na 
tujih trgih so tehnično dovršeni produkti, lastna prodajna mreža in osebni pristop do 
kupca ter celovita ponudba rešitev in storitev, ki našim kupcem zagotavlja kakovostne 
rešitve, ki bodo izboljšale kakovost bivanja bodisi v njihovem domu ali poslovnih 
prostorih.

Več o naših salonih in poslovalnicah 
preberite na zunanji strani platnice.

Legenda

  Salon MIK

  Pooblaščeni zastopnik

Nova Gorica

Rogaška 
Slatina

Novo mesto

Maribor Murska Sobota

Ljubljana

Kranj

Vojnik

Celje

Izola

Oseben pristop je ključen
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Meritve
Naši merilci so specializirani stro-
kovnjaki, ki našim strankam, glede 
na situacijo in arhitekturno zasno-
vo objekta, pripravijo kakovostne 
in tehnično ustrezne rešitve tudi 
najmanjših detajlov zasteklitve 
objekta in zagotovijo pravilne iz-
mere za pripravo ponudbe in teh-
ničnih podatkov za proizvodnjo 
naročenih izdelkov. Naš cilj je 
kupcem predlagati rešitve, ki jim 

bodo zagotovile kakovostno biva-
nje v energijsko varčnih in zdravih 
objektih. Odlična informacijska 
podpora celotnega delovnega 
procesa, od meritev do proizvo-
dnje, zagotavlja hiter in natančen 
pretok informacij med posamezni-
mi službami, s čimer zagotavljamo 
našim kupcem hitro odzivnost po-
sameznih služb in kratke dobavne 
roke.

Zakaj je treba vzdrževati okna in vrata?
Redno vzdrževanje stavbnega 
pohištva je pogoj za ohranjanje 
osnovnih lastnosti okna. Dobra 
okna so varna, varčna in trajna 
okna in izboljšujejo kakovost vaše-
ga bivanja.

Vzdrževalne preglede stavbnega 
pohištva MIK opravijo naši poobla-
ščeni serviserji. Strokovna izvedba 
rednih vzdrževalnih pregledov in 
servisa zagotavlja dolgotrajno in 
brezhibno delovanje stavbnega 
pohištva in predvsem s tem pove-
zane prihranke pri stroških za ogre-
vanje in hlajenje objektov.

Vgradnja originalnih nadomestnih 
delov zagotavlja varnost, kako-
vost, zanesljivost in izvirno zasno-
vo oken in vrat MIK. Naši serviserji 
poznajo najmanjše podrobnosti 
vaših oken in vrat. Redno se izo-
bražujejo in sledijo tehnološkemu 
razvoju novih modelov oken in vrat 

in nadomestnih rezervnih delov, 
zato bodo svoje delo opravili kako-
vostno in brezhibno.

Vzdrževalni pregled lahko naroči-
te v kateremkoli MIK-ovem salonu 
v Sloveniji ali na brezplačni tele-
fonski številki 080 12 24. Po pre-
jemu naročila bomo na vaš naslov 
napotili izbranega tehničnega sve-
tovalca, ki bo kakovostno in stro-
kovno izvedel naročeno storitev.

Do nas tudi iz naslonjača, kadarkoli!
Da bi vam bili še bližje, smo izkoristi-
li tudi hitri napredek in razširjenost 
interaktivnih in spletnih medijev in 
objavili prenovljeno spletno stran  
www.mik-ce.si, na kateri najdete 
ažurne informacije o naši ponudbi 
kakor tudi vse aktualne novice in 
informacije o morebitnih prodajnih 
akcijah. Za lažjo predstavo naše 

ponudbe, pa si lahko ogledate vir-
tualno predstavitev prodajnega 
salona MIK in se sprehodite med 
razstavljenimi eksponati. Kaj se 
dogaja v našem podjetju, kakšne 
so naše prodajne novosti in šte-
vilne nasvete naših strokovnjakov 
pa lahko spremljate tudi na naši 
Facebook strani MIK Celje.

Skrbna obdelava vsakega naročila

Lastne servisne ekipe so vam na voljo po celi Sloveniji

Obiščite nas na sejmih Dom v Ljubljani in MOS v Celju

V upanju, da bo vaš korak do nas še krajši in lažji ter, da boste med vsemi 
spletnimi vsebinami našli prav informacije, ki jih potrebujete, vam želimo 
prijetno izkušnjo in vas vabimo, da se v primeru morebitnih dodatnih 
vprašanj obrnete na naše strokovnjake v naših salonih in poslovalnicah, ki 
vam bodo z veseljem podali vse potrebne dodatne informacije.

www.mik-ce.si Všeč mi je

MIK SERVIS

POKLIČITE TAKOJ 

051 650 126
ALI

051 326 683
ALI POŠLJITE ZAHTEVEK NA

servis.vzdrzevanje@mik-ce.si

Vzdrževalni pregled zajema:
•  pregled stanja površin okenskih profilov in 

svetovanje o najprimernejšem načinu nege;

•  pregled tesnjenja;

•  pregled stanja spodnjih horizontalnih 
tesnil ali metlic na vratih;

•  kontrolo namestitve premičnih delov okovja, 
ki zagotavlja ohranitev tekočega drsenja med 
posameznimi sestavnimi deli okovja in pravilno 
delovanje, po potrebi okovje tudi podmažemo;

•  pregled delovanja zaklepanja, elektro 
ključavnice, kontrola delovanja cilindra.
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Postopek proizvodnje se prič-
ne v službi za pripravo dela, 
kjer pripravijo naši strokovnja-
ki na osnovi podatkov merilca 
naročilo za proizvodni proces. 
Pot od prejema naročila do 
izvedbe meritev in priprave 
tehničnih podatkov ter na-
zadnje proizvodnje naročil 
poteka po strogo nadzorova-
ni elektronski poti, kar nam 
med drugim omogoča takoj-
šnjo odpravo možnih člove-
ških napak in seveda zagota-

vlja kratke dobavne roke.
Proizvodna linija je opremlje-
na z energijsko varčnimi pro-
izvodni stroji, ki so v celoti 
računalniško vodeni in nad-
zorovani ter optimizirani tako 
pri porabi materiala kot ener-
gije za obratovanje. 
Celotna proizvodnja PVC in 
ALU stavbnega pohištva MIK 
je nadzorovana preko EAN 
kode, zato je natančnost izde-
lave vsakega spoja in izdelka 
identična (1. in 10.000 izdelek 

sta enaka) in sledljivost posa-
meznega izdelka zagotovljena 
v kateri koli fazi izdelave.
Pri proizvodnji naših produk-
tov uporabljamo le okolju 
prijazne materiale (barve in 
lake na vodni osnovi), vse od-
padke, ki nastanejo v proizvo-
dnji, pa zbiramo ločeno in jih 
recikliramo.
Vsi končni izdelki kakor tudi 
repro materiali so skladišče-
ni na pokritih skladiščnih po-
vršinah. Lasten računalniško 

podprt sistem nabave in skla-
diščenja ter natančna logisti-
ka nabave in odpreme nam 
omogočajo hiter in enostaven 
vsakodnevni prevzem materi-
alov in izdajo gotovih izdelkov, 
kar med drugim zmanjšuje 
možnost nastanka poškodb 
na gotovih izdelkih in zago-
tavlja pravočasno in točno 
izvedbo montaže.

PROIZVODNJA

Razvoj, proizvodnja in skladišče

Skladišče profilov

Razvojni center prof. dr. Petra 
Novaka s testnima komorama

Čistilni center

Razrezni center

Meritve v testni komori

Okovanje

Obdelovalni center

Steklenje

Varilni center

Skladišče gotovih izdelkov

Računalniško vodena proizvodna linija
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MONTAŽA OKEN

Kakovostna montaža oken, pa naj gre za le-
seno okno, PVC okno ali ALU okno, je ključ-
nega pomena. Ne glede na to, ali menjujete 
stara okna ali gre za novogradnjo, stik med 
stavbnim pohištvom in steno mora biti do-
bro zatesnjen, da zagotovimo in ohranimo 
dolgoletno toplotno in zvočno izolativnost 
oken. 
Montažo izvajajo pooblaščeni in izkuše-
ni monterji z licenco, ki morajo svoje delo 
opraviti skladno s strogimi notranjimi stan-
dardi in predpisi. Z rednim izobraževanjem 
in lastnim razvojem na področju novih ma-
terialov in postopkov montaže, zagotavlja-
mo kupcem celostne rešitve zasteklitve 

objektov, ne glede na tehnične specifike 
objekta.
Zaključna faza zasteklitve objekta je inter-
na kontrola montaže, ki jo izvede operativni 
vodja montaže. Operativni vodja montaže 
je prav tako odgovoren in edini pristojen za 
vse morebitne spremembe med samim po-
stopkom montaže in odpravo morebitnih re-
klamacij. V primeru tehnično bolj zahtevnih 
izvedb zasteklitve objekta pa tudi na željo 
kupca, lahko kakovost montaže preverimo 
in podpremo s posnetki termovizijske ka-
mere, ki na osnovi informacij o površinski 
temperaturi objekta prikažejo morebitne 
napake pri vgradnji stavbnega pohištva.

Kakšna je kakovostna montaža oken? 
O kakovostni montaži oken govori-
mo, kadar je okno ali kateri koli drugi kos 
stavbnega pohištva v odprtino vstavljen 
skladno z vsemi tehničnimi postopki in 
zakonitostmi in zagotavlja energetsko 
varčno in dolgotrajno uporabo oken. Spoj 
med zidom in oknom mora biti pravil-
no zatesnjen, brez vidnih odprtin ali po-

škodb okenskega okvirja, da zagotovi-
mo toplotno in zvočno izolativnost oken.    
Okensko krilo mora biti vstavljeno tako, da 
niti krilo niti okvir okna nista mehansko po-
škodovana, da ne prihaja do zatikanj, da krilo 
ni povešeno in se brez težav zapira in odpira.  
Pololive, kot imenujemo kljuke, morajo biti 
fiksno in trdno nameščene. 

Zaupajte montažo oken izkušenim strokovnjakom podjetja MIK, 
ki bodo svoje delo opravili kakovostno in skladno z vsemi teh-
ničnimi zahtevami ter vam tako zagotovili dolgotrajno brezhibno 
uporabo oken.

Tipi montaže oken
Izbrano okno moramo pravilno in kako-
vostno vgraditi. Poleg klasične montaže, 
vam v MIK-u zagotavljamo vgradnjo oken 
z napredno EKO montažo ali energijsko 
varčno MIK RAL montažo. MIK-ovi stro-
kovnjaki za vgradnjo oken vam bodo po-
magali izbrati najbolj ustrezno montažo za 
vaš objekt, saj je izbor montaže odvisen 
od materiala, iz katerega so vaša okna, kot  
tudi od objekta, katerega želite zastekliti.

Dodatno kakovost montaže zagotavljamo 
z računalniško vodenimi vnaprej pripra-
vljenimi izvrtinami za vijačenje, ki sledijo 
RAL smernicam in zahtevam po strogi na-
tančnosti in doslednosti vijačenja. Vijačenje 
MIK PVC okenskih sistemov poteka skozi 
železne ojačitve v okenskem okvirju, kar 
zagotavlja dodatno stabilnost okna, saj teža 
okna tako ni le na profilu samem, temveč se 
razporedi tudi na železno ojačitev. 

Montaža oken
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MONTAŽA OKEN

Kot strokovnjaki na področju energet-
sko učinkovitih prenov  vam svetujemo 
RAL montažo, ki je skladna z veljavnimi  
predpisi o toplotni zaščiti stavb in bo v 
prihodnjih letih postala obvezna tudi v 
Sloveniji.

Zakaj vam priporočamo 
RAL montažo?

paronepropustna
umetna masa FD 300

fasada

mehkocelična pena

montažni vijak

notranji omet

mik
EKO
montaža

mik
klasik
montaža

mik
RAL
montaža

 Klasična montaža
Klasična montaža oken in stavbnega pohi-
štva je najpogostejši način vgradnje oken 
v Sloveniji. Okvirje  pritrdimo v zid z vijaki, 

spoj med oknom in zidom pa zapolnimo s 
poliuretansko peno (t.i. Purpen).

EKO montaža
EKO montaža je okolju prijazna in cenov-
no ugodna izvedba montaže stavbnega 
pohištva. Za tesnjenje spoja med steno in 
stavbnim pohištvom uporabimo patenti-
rano trajno elastično  mehkocelično peno 
na vodni osnovi. Uporabljen material ima 
specifično sposobnost nenehnega razte-

zanja in krčenja, kar omogoča sprotno 
prilagajanje temperaturnim in vremen-
skim razmeram in tako zagotavlja visoko 
toplotno izolativnost vgrajenega okna. 
EKO montažo svetujemo pri obnavljanju 
starejših hiš. EKO montaža oken varuje 
okolje in skrbi za varčnost.

MIK RAL montaža
MIK RAL montaža je energijsko učinkovi-
ta montaža, ki zaradi svoje specifičnosti 
zagotavlja zmanjševanje izgube toplotne 
energije. MIK RAL montaža preprečuje 
vdor vode v zid in s tem nastanek konden-
za, ki škoduje izolativnim sposobnostim 
okna. 

Pri MIK RAL montaži uporabljamo na no-
tranji strani stika zidu in okna kot tesnilo 
paroneprepustno maso FD 300, trajno 

elastična mehkocelična pena pa zapolnju-
je prostor med okvirjem in steno in deluje 
kot odličen toplotni izolator. Tako so spoji 
pri MIK RAL montaži paronepropustni iz 
notranje strani in vodoodporni iz zuna-
nje strani, kar omogoča prehod pare iz 
prostora v okolje, ne pa tudi obratno. Oba 
specifična materiala, ki ju uporabljamo pri 
MIK RAL montaži sta narejena iz okolju pri-
jaznih surovin in ju uporabljamo ekskluziv-
no v MIK-u. 

1. Zrakotesnost do 600 Pa

2. Vodotesnost do 600 Pa

3. 31% elastičnost spoja

4.  Toplotna izolativnost: 0,04 W/m2K

5.  Zvočna izolativnost do 63 dB

6. Paropropustnost

7. Razteznost v vseh smereh

8.  Ekološko neoporečen material

Prednosti  
MIK RAL montaže
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Garancija 

Kakovost in dolgotrajno brezhibno upora-
bo stavbnega pohištva MIK zagotavljamo 
z uporabo izbranega in kakovostnega ma-
teriala, vrhunsko in natančno proizvodnjo 
ter strokovno izvedeno vgradnjo oken in 
vrat. Zagotovilo naše kakovosti potrjuje 
tudi dolgoletna garancija, ki jo nudimo za 
naše stavbno pohištvo.

 30  LET GARANCIJE  
Za nepoškodovano stavbno pohištvo, ki je 
bilo redno vzdrževano in servisirano s stra-
ni pooblaščenega MIK-ovega serviserja za-
gotavljamo 30 let brezhibnega delovanja in 
zagotavljanja osnovnih funkcij stavbnega 
pohištva MIK.

 20 LET GARANCIJE  
Jamčimo za odpornost PVC elementov 
proti atmosferskim vplivom, predpisano tr-
dnost izdelka, obstojnost dimenzij po stan-
dardih, in sicer za PVC profile za okna in 
vrata akrilnih barv za določene sisteme. 

 10 LET GARANCIJE  
Jamčimo za vso vgrajeno okensko in vra-
tno okovje ter za odpornost PVC elemen-
tov proti atmosferskim vplivom, predpisa-
no trdnost izdelka, obstojnost dimenzij po 
standardih in sicer za bele PVC profile za 
okna in vrata in polkna, za bela PVC vra-
tna polnila ter za vsa sekcijska in garažna 
vrata iz našega prodajnega programa. 10 
let garancije zagotavljamo tudi za montažo 
stavbnega pohištva po sistemu MIK RAL.

5  LET GARANCIJE  
Jamčimo za vso vgrajeno izolacijsko steklo 
ter za odpornost ALU elementov proti at-
mosferskim vplivom, predpisano trdnost iz-

delka, obstojnost dimenzij po standardih in 
sicer za ALU profile za okna, vrata in polkna 
določenih sistemov. 5-letno garancijo jam-
čimo tudi za vse vgrajene elemente zimskih 
vrtov ter za ALU rolete in notranje PVC in 
zunanje ALU police.

3  LETA GARANCIJE  
Jamčimo za odpornost PVC elementov 
proti atmosferskim vplivom, predpisano tr-
dnost izdelka, obstojnost dimenzij po stan-
dardih, in sicer za folirane PVC profile za 
okna, vrata in polkna, za PVC dekor vratna 
polnila ter LES-ALU profile za okna in vrata 
in za montažo stavbnega pohištva MIK po 
klasičnem sistemu.

2 LETI GARANCIJE  
Jamčimo za odpornost lesenih elementov 
proti atmosferskim vplivom, predpisano tr-
dnost izdelka, obstojnost dimenzij po stan-
dardih, in sicer za lesene profile za okna in 
vrata sistema Comfort Line. 2-letno garan-
cijo jamčimo tudi za notranja lesena in PVC 
vrata, polkensko okovje, zunanje in notranje 
žaluzije, pogonske dele in PVC lamele rolet 
in garažnih vrat ter elektronske in električ-
ne naprave vgrajene v zimske vrtove kakor 
tudi na povešanje stavbnega pohištva.

1 LETO GARANCIJE  
Jamčimo za vse vrste zaključevanja izdel-
kov po klasičnem sistemu ter za vsa doda-
tna dela pri montaži stavbnega pohištva.

Garancija za stavbno pohištvo in ostali 
material iz prodajnega programa MIK ve-
lja skladno s pravili in določili zapisanimi v 
Navodilih za uporabo in vzdrževanje ter 
Garancijskem listu, ki ju prejme kupec ob 
nakupu stavbnega pohištva MIK.

Servis 
Redno vzdrževanje stavbnega pohištva 
je pogoj za ohranjanje osnovnih lastno-
sti okna. Največja napaka, ki jo lahko kot 
odgovoren lastnik naredimo je, da stavbno 
pohištvo, ne glede na to iz katerega materi-
ala je, prepustimo naključju brez kakršnega 
koli vzdrževanja. 

V MIK-u zagotavljamo strokoven servis in 
redne vzdrževalne preglede, ki jih opra-
vijo naši pooblaščeni serviserji. Strokovna 
izvedba rednih vzdrževalnih pregledov in 
servisa zagotavlja dolgotrajno in brezhib-
no delovanje stavbnega pohištva in pred-
vsem s tem povezane prihranke pri stro-
ških za ogrevanje in hlajenje objektov.

GARANCIJI NAVEČ O
www.mik-ce.si

MIK SERVIS

Servis in garancija
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REFERENCE

Reference

Zasebna hiša

Zasebna hiša

Zasebna hiša

Zasebna hiša

Zasebna hiša

Zasebna hiša

Zasebna hiša

Zasebna hiša
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Poslovni objekt Majske Poljane

Šolski center srednjih šol Velenje

Poslovni objekt Tehnopolis

Stanovanjski objekti Haßloch

Stanovanjski objekti White Rocks Stanovanjski objekt Ypsilon v Ljubljani

Stanovanjski objekt Ypsilon v Ljubljani
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Stanovanjsko naselje Glavarjeva rezidenca Vhod Celjskega sejma

Poslovni objekt Momax, Dunaj Poslovni objekt Polycom

Grand Hotel Primus

Proizvodni objekt Tajfun Poslovni objekt Iskratel
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Stanovanjski objekt Razgledi ob Paki

Dom upokojencev Impoljca

Hotel Jama, Postojna

 Poslovni objekt OSHEE, Tirana,  Albanija

Poslovni objekt Inprime



Celje
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje
t 0590 82 810

Izola
Prešernova cesta 55
6310 Izola
t 05 640 50 50

Kranj
Poslovna cona A 12
4208 Šenčur
t 0590 250 50

Ljubljana
Jarška cesta 10a in 10b
1000 Ljubljana 
t 01 547 20 20

Maribor
Žolgarjeva ulica 15
2000 Maribor
t 02 480 01 45

Murska Sobota
Kocljeva ulica 13
9000 Murska Sobota
t 02 531 11 50

Nova Gorica
Erjavčeva ulica 27
5000 Nova Gorica
t 0590 244 00

Novo mesto
Seidlova cesta 27 
8000 Novo mesto
t 07 302 10 70

Vojnik
Celjska cesta 55
3212 Vojnik
t 03 425 50 50

Salon MIK Nemčija
München
Fürstenrieder Straße 280
81377 München
t 00386 41 262 058

Rogaška Slatina
Termotris,
Igor Majer, s.p.
Kidričeva ulica 30
3250 Rogaška Slatina
t +041 514 301
t +041 324 765

Saloni MIK          Uprava in proizvodnja Pooblaščeni zastopniki
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MIK, d.o.o.
Celjska  55, 3212 Vojnik
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Matična številka: 5370507
Davčna številka: 70919844
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