
MIKova PVC okna v različnih 
barvnih izvedbah odlikuje 

možnost izvedbe z akrilnim 
barvnim nanosom, ki podaljša 
življenjsko dobo vaših oken in 

ohrani sijoče barve, ki bodo 
dopolnile izgled vašega doma. 

Ko se odločate za investicijo v PVC 
okna je prav, da zanjo dobite kar 
največ za vaš denar.

PVC OKNA Z AKRILNIM NANOSOM

10x debelejši 
zaščitni nanos

v primerjavi 
z lakom.

AKRIL

LAK

Enostavna
odprava 

površinskih 
poškodb.

80%

20%

Odpornost na visoke 
temperature.  
40% manjše  
pregrevanje 

okenskega profila, 
kot pri barvanih ali 

foliranih oknih. 

Akril se ne 
lušči in 

ne odstopa tako 
kot običajen 
lak ali folija. 

 20 let garancije na 
akrilni nanos 
v primerjavi 

s 5-letno garancijo 
na standardne 
barvne folije.

VS 20 
LET

5 
LET

BARVNE IZVEDBE AKRILNEGA NANOSA:

STANDARDNI ODTENKI

SPOZNAJTE PREDNOSTI AKRILNEGA NANOSA: 

20 let garancije na akrilni nanos 
Najboljša zaščita PVC oken proti praskam, umazaniji in atmosferskim vplivom.

20 
LET 

GARANCIJE
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PVC OKNA ZA
VEČ GENERACIJ

PVC okna z akrilnim nanosom so izjemno odporna proti praskam in 
umazaniji, prav tako akrilni nanos pri visokih zunanjih temperaturah 
zagotavlja 40% manjše pregrevanje okenskih profilov, kar dodatno 
prispeva k povečani statični stabilnosti oken. Obstojnost in svetleče 
barve akrilnega nanosa sta posledici posebnega postopka koekstruzije, 
v katerem so molekule akrilnega nanosa združene z molekulami 
osnovnega PVC materiala.

Akrilni nanos je ekskluzivna inovacija 
nemškega proizvajalca PVC okenskih 
profilov Gealan, ki so ključni del 
MIKovega PVC stavbnega pohištva.

NESTANDARDNI ODTENKI

RAL 9007 RAL 7016 RAL 8014 DB 703

TOP HIT

RAL 9016

PREMIUM BELA

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

INNOVATION MIT SYSTEM



AKRIL NANOS ZUNAJ

PREMIUM bela PVC okna odlikuje na 
zunanji strani sijoč bel akrilni nanos, ki 
ščiti vaše okno pred zunanjimi vremen-
skimi vplivi in poskrbi za dolgotrajen 
sijoč bel izgled.

PREDNOSTI AKRILNEGA NANOSA:

• 20 let garancije na akrilni nanos.

• Odpornost na poškodbe.

• Odpornost na umazanijo.

• Barvna obstojnost.

Za vas smo nadgradili naš najbolj prodajan 
model PVC oken, Royal Line, v novo 

linijo PREMIUM belih PVC oken, s katerimi 
pridobite pri vzdrževanju in prijetnem 

počutju znotraj vašega doma.

Z izbiro belih oken bo podoba vašega doma vedno 

v trendu. Barvni odtenek »popolna bela« (RAL 9016) 

vam omogoča  enostavne in vizualne dovršene 

kombinacije z ostalimi elementi stavbnega pohištva 

kot so senčila, vhodna vrata in drugi elementi. 

Zagotovljeno kakovostno 
varnostno okovje 

s sistemom zapiranja 
»gobica« po celotnem 
obodu in kakovostna 

varnostna
 pololiva. 

Priporočeno 3-slojno steklo 
s toplotno izolativnostjo 

do 0,4 W/m2K.

Že standardno izvedbo MIKovih 
oken odlikujejo kakovostne 

komponente nemških in švicarskih 
proizvajalcev: Gealan PVC okenski 

profili z akrilnim nanosom,  
Winkhaus varnostno okovje in

Hoppe Secustic varnostne pololive. 

6-komorni okvir in krilo 
ter termično vpeta 
tesnila zagotavljajo

najboljšo izolativnost 
do 0,66 W/m2K, 

kar ustreza 
pasivni gradnji.

Možnost zaščite PVC okna 
proti praskam in umazaniji 

z akrilnim nanosom v 
različnih barvnih izvedbah, 

z 20 let garancije proti 
atmosferskim vplivom.

20 
LET 

GARANCIJE

K O  B E L A  P O S T A N E  P O P O L N A 
PREMIUM BELA PVC OKNA

Zlasti odtenek »popolna 

bela« daje zaradi rahlega 

svetlo sivega odtenka svež 

in sodoben izgled.  

Že od nekdaj
bela barva

v arhitekturi igra 
pomembno vlogo. 
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REALWOOD ZNOTRAJ

S PREMIUM belimi PVC okni boste  
notranjost vašega doma vizualno 
nadgradili z občutkom topline lesa.

Notranja stran oken v izvedbi dekorativne 
folije v strukturi lesa Realwood®, bele 
barve, zagotavlja prijeten občutek in 
visokokakovosten videz.

PREDNOSTI DEKORATIVNE FOLIJE 
REALWOOD:

• Dovršenost interierja.

• Trajna obstojnost.

• Preprosto vzdrževanje.
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