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Lesena okna z ALU oblogo

Elegance line 100 FLAT
Za sodoben dom, v stiku z naravo
»Le en dotik narave,
in ves svet je bolj prijazen.«
William Shakespeare

SODOBNA ELEGANCA, POVEZANA Z NARAVO
Lesena okna s popolnoma poravnano ALU oblogo na
zunanji strani in s sodobnim pravokotnim –
kubus dizajnom okenskega krila na notranji strani.

mik-ce.si

Okna, oblikovana za sodobne novogradnje in adaptacije,
ki stremijo k ponovni povezanosti našega bivanja z naravo.
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LES–ALU okna Elegance line 100 Flat,
so prava izbira za vse, ki prisegate
na naravne materiale v vašem domu,
a hkrati zaradi sodobnega tempa
življenja nimate časa za pogosto in
stroškovno zahtevno vzdrževanje
lesenih oken.

V svojem domu zaživite v s

Vgradna debelina okenskega profila: 85 mm
Skupna debelina okenskega profila: 103 mm
 ri adaptacijah, v katere
P
boste vključili vašo izbiro oken
Elegance Line 100 Flat
ste lahko upravičeni do
subvencije EKO Sklada RS.

 aupajte našim strokovnim
Z
svetovalcem za stavbno
pohištvo, ki vam bodo pomagali
pri pripravi dokumentacije
za oddajo vaše vloge za
subvencioniranje vaše investicije
v nova okna.

Sodoben LES–ALU okenski sistem Elegance Line 100 Flat
združuje kakovost bivanja v objemu elementarnega naravnega
materiala, lesa, in sodoben dizajn lesenega okenskega krila
na notranji strani, ki ga odlikuje pravokotna – kubus oblika, ki
omogoča več steklene površine.
Zunanja popolnoma poravnana ALU obloga vaša okna
Elegance line 100 Flat na zunanji strani dodatno ščiti pred mehanskimi poškodbami in pretiranemu sušenju lesa na soncu, kar
bi sicer lahko kasneje močno vplivalo na trdnost in tesnjenje
vaših lesenih oken. Prav tako ALU obloga prispeva k sodobnemu zunanjemu izgledu vašega doma, ki sovpada s smernicami
sodobne minimalistične in stilsko dovršene arhitekture novogradenj in adaptacij.

Za dom,
povezan
z naravo

stiku z naravo z LES-ALU okni Elegance Line 100 Flat
Okenski sistem za sodobno
arhitekturo novogradenj
in adaptacij

HS panoramske zasteklitve so na
voljo ekskluzivno z vitkim fiksnim
delom v Panoramic izvedbi.

Okvir krila je poglobljen,
da se bolj približa
fiksnemu delu zasteklitve,
da je v prostoru več
svetlobe.

LES-ALU okna Elegance Line 100 Flat odlikuje:

Trojno glavno tesnenje,
s skupaj kar 6-imi tesnili,
namesto klasičnega
silikona, za boljšo
toplotno in zvočno
izolativnost.

Boljša stabilnost krila,
h kateri prispeva vgradnja
stekla, globje v okensko
krilo in sodoben,
pravkoten izgled krila
na notranji strani, brez
steklitvene letvice na krilu.

Kakovostni leseni
lepljenci so na voljo v
smreki in macesnu.

Poravnana aluminijasta
obloga na zunanji strani,
ki ščiti vaša okna in daje
sodoben, robusten in
večen vtis.

Prednosti okenskega sistema LES-ALU Elegance line 100 FLAT, ki vas bodo navdušile.
78
132,5
54,5

Osnovno varnostno okovje z
možnostjo skritega okovja.

43,5

30,5

Izjemna skupna izolativnost
okna (Uw), ki je enaka ali
večja od 0,79 W/m2K.
3 in 4-slojno lepljen smrekov
ali macesnov les.

103
52

100
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Standardno 3-slojno steklo
s toplotno izolativnostjo
do 0,5 W/m2K.

Široka paleta okolju prijaznih
lazur na vodni osnovi.

85,5

Napreden sistem odtekanja
vode.

Kubus izvedba
notranjega robu.

Izbor med spojenimi ali
varjenimi vogali ALU maske.
Široka paleta barv na ALU
oblogah po RAL barvnih kartah.

Primerno za
EKO SKLAD subvencijo.

PRIDOBITEV SUBVENCIJE EKO SKLADA
Montaža zunanjega
stavbnega pohištva
pri novogradnjah

Sodobna vgradnja stavbnega
pohištva »MIK« s prezračevalnim
sistemom MIKrovent pri
novogradnjah in prenovah

Pri adaptacijah lahko z nakupom LES-ALU oken Elegance Line 100 FLAT
pridobite subvencijo Eko Sklada RS, naši svetovalci pa vam bodo pomagali pri
izpolnjevanju dokumentacije.

Naj vaš dom zasije
v barvnih izvedbah LES-ALU oken

Elegance Line 100 FLAT

NAJBOLJ ZAŽELENE BARVE LESA IN ALU OBLOG

Notranji, leseni del oken je zaščiten s debeloslojnimi, okolju prijaznimi lazurami na vodni osnovi. Gre za okolju prijazno,
kakovostno in dolgotrajno zaščito lesa. Lazure zaščitijo les pred staranjem, ga polepšajo in mu dajejo želeni ton ter ohranijo
njegovo vidno strukturo. Lazure na vodni osnovi so na voljo v pestri paleti barv kar vam omogoča popolno prilagajanje
notranji podobi vašega doma.

IZBRANE LAZURE LESA
TOP HIT

IZBRANE MAT BARVE ALU OBLOG

TOP HIT

TOP HIT

TOP HIT

Brezbarvna
lazura

Transparent
bela

Zlati hrast
S020

Oreh
S070

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7016

DB 703

Oyster bela
RAL 1013

RAL 9010

TEMNI OREH
E 707

VENGE
E 710

RAL 8003

RAL 6005

RAL 8019

RAL 9005

ALU obloge oken MIK so dobavljive v mat,
finostrukturnim in kovinskim vzorcem ter tudi v vseh
ostalih barvah po RAL barvnih kartah.
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