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Škatlasto okno

Visoko toplotno izolativna škatlasta okna
z inovativnim sistemom 
odpiranja. Ko si tradicija in inovativnost 

sežeta v roke.
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Inovativen sistem odpiranja notranjih 
in zunanjih okenskih kril hkrati.

Škatlasta okna so značilna za stavbe 
z debelejšimi zunanjimi zidovi, kot 
jih imajo starejše mestne hiše in hiše 
v višje ležečih legah. Navadno gre za 
dvokrilna okna sestavljena iz dveh sa-
mostojnih oken, ki sta povezana z ma-
sivnim okvirjem. Za odpiranje škatlastih 
oken je treba najprej odpreti notranja 
in potem zunanja krila, odpiranje na kip 

pa pri škatlastih oknih ni bilo mogoče. 
Inovativen sistem odpiranja notranjih 
in zunanjih kril hkrati omogoča tudi 
odpiranje okna na kip. Sodobna škatla-
sta okna MIK zagotavljajo popolno pri-
lagoditev vsem standardom adaptacije 
objektov, ki so zaščiteni kot kulturna de-
diščina, saj so dobavljiva kot dvokrilna 
ali enokrilna okna in so na voljo v raz-

lični kombinaciji materialov (les-alu, les-pvc, 
les-les). Inovativen sistem odpiranja, sodobno 
okovje in standardni visoko toplotno in zvoč-
no izolativni profili z večslojno zasteklitvijo, 
zagotavljajo odlično rešitev zasteklitve vseh 
objektov, kjer želimo ohraniti arhitekturno de-
diščino in si hkrati zagotoviti sodoben, topel in 
zvočno izoliran dom. 

Prerez škatlastega okna 
z lesenimi odkapnimi 

letvami primernega za 
spomeniško varstvo

Prerez dvokrilnega škatlastega okna s sistemom za odpiranje obeh kril  hkrati

Notranja stran dvokrilnega škatlastega okna 
odprtega na kip

Dvokrilno škatlasto okno s sistemom odpiranja obeh 
kril hkrati

Inovativen sistem za odpiranje obeh kril 
škatlastega okna hkrati

Inovativen sistem za odpiranje obeh kril škatlastega 
okna hkrati

Odpiranje enokrilnega škatlastega okna na 
kip

Enokrilno škatlasto okno s sistemom za 
odpiranje obeh kril  hkrati


