
OKNA IN VRATA
Izboljšujemo kakovost vašega bivanja



OKNA ZA VEČ GENERACIJ 
MIK PVC okna odlikujejo učinkovita toplotna in zvočna izolativnost ter stabilnost, obstojnost, varnost in enostavno vzdrževanje. Vsa okna iz 
MIKovega PVC programa so primerna za pasivno in nizkoenergijsko gradnjo, prav tako pa vam ekskluzivno ponujajo izvedbo z akrilnim barvnim 
nanosom, ki je odporen na poškodbe, podaljša sijaj barv in se ne lušči, tako kot barvna folija ali barvana okna, ki jih ponujajo drugi proizvajalci.

IZBERITE AKRILNI NANOS ZA DODATNO ZAŠČITO IN TRAJNOST
Akrilni nanos je ekskluzivna invoacija nemškega proizvajalca PVC okenskih profilov Gealan, ki so 
ključni sestavni del MIKovega stavbnega pohištva. PVC okna z akrilnim nanosom so izjemno odpor-
na proti praskam in umazaniji, prav tako akrilni nanos pri visokih zunanjih temperaturah zagotavlja 
40% manjše pregrevanje okenskih profilov, kar dodatno prispeva k stabilnosti oken. Obstojnost in 
svetleče barve, ki jih zagotavlja akrilni nanos, so posledica posebnega postopka »koekstruzija«, v 
katerem so molekule akrilnega nanosa združene z molekulami osnovnega PVC materiala.

PREDNOSTI MIK PVC OKEN:

STANDARDNI ODTENKI AKRILNEGA NANOSA

STANDARDNI DEKORJI DEKORJI Z LESNIM VZORCEM REALWOOD

Oreh RAL 9001
Kremno bela

Mahagoni RAL 7016Zlati hrast Deco RAL 7016

NESTANDARDNI ODTENKI

RAL 9005RAL 7015 RAL 7040RAL 7039RAL 9007 RAL 7016 RAL 8014 DB 703 RAL 9016

TOP-HIT
PREMIUM 

BELA

TOP-HIT TOP-HIT

RAL 9010
Briljantno bela

TOP-HIT

NESTANDARDNI DEKORJI

Oregon Rustikalni 
hrast

Barjanski 
hrast

Temen 
hrast

Gorski bor Douglas 
črtasta jelka

Svetel 
hrast

Meranti

PVC OKNA

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.

6-komorni okvir in 
krilo ter termično 

vpeta tesnila 
zagotavljajo

najboljšo izolativnost 
do 0,66 W/m2K, kar 

ustreza pasivni gradnji.

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. 

Q

 Royal Line Lumaxx Line Kubus® Line
Število zračnih komor 6 6 4

Debelina krila okna 82,5 mm 82,5 mm 83 mm (100 mm)
Maksimalna toplotna 

izolativnost do 0,66 W/m2K do 0,67 W/m2K do 0,68 W/m2K

Okovje Osnovno varnostno okovje z 
možnostjo skritega okovja. Osnovno varnostno okovje. Osnovno varnostno okovje.

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

Število tesnil 3 3 3

ALU maska   

Možnost zaščite PVC okna 
proti praskam in umaza-
niji z akrilnim nanosom v 
različnih barvnih izvedbah, 
z 20 let garancije proti 
atmosferskim vplivom.

20 
LET 

GARANCIJE

10x debelejši zaščitni nanos. 
AKRIL

LAK

Enostavna odprava 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



      ZA TOPLINO IN DOMAČNOST POVEZANO Z NARAVO 
MIK lesena okna bodo vašemu domu dala pridih topline in domačnosti in ga povezala z naravo, hkrati pa vas bodo navdušila z visoko 
stopnjo izolativnosti in energetskimi prihranki. Lahko pa izberete kombinacijo lesenih oken z aluminijasto masko na zunanji strani, ki bo 
vaša lesena okna učinkovito zaščitila pred zunanjimi vremenskimi vplivi in vam prihranila skrbi z vzdrževanjem.

PREDNOSTI MIK  
LESENIH IN LES-ALU OKEN:

MIKova lesena in LES-ALU okna ustrezajo 
zahtevam Eko sklada za pridobitev 
subvencije pri adaptacijah in energetskih 
obnovah. MIKovi strokovnjaki vam 
bomo z veseljem priskočili na pomoč pri 
pripravi ustrezne dokumentacije.

Heart of 
Gold

Taj Mahal

Abendrot

Nativa 
Spruce

Yoga

Sultan

Autumn

Plisse

Frame

Nativa Oak

OutfitBlickkon-
takt

Motion

STANDARDNE LAZURE LESA. SAMO LES/ALU.

Transpa-
rentno 
bela

RAL 9016

LESENA in LES-ALU OKNA

Debelina 
okenskega 

okvirja 92 mm.

Osnovno varnostno 
okovje z možnostjo 

skritega okovja. 

Široka paleta okolju 
prijaznih lazur na 

vodni osnovi.

Do 4-slojno 
lepljen smrekov ali 

macesnov les.

Priporočeno 3-slojno steklo 
s toplotno izolativnostjo 

do 0,5 W/m2K.  

BARVE LESA ZA VSAK OKUS IN STIL
Lesena okna MIK so zaščitena z debeloslojnimi, okolju prijaznimi lazurami na vodni osnovi. 
Lazure zaščitijo les pred staranjem, ga polepšajo in mu dajo želeni ton ter ohranijo njegovo 
vidno strukturo. Lazure so na voljo v pestri paleti barv, kar vam omogoča popolno prilagajanje 
tako zunanji kot notranji podobi vašega doma.

RAL 9005

RAL 6005 RAL 7040 RAL 8001

RAL 8003 RAL 8017 RAL 9016

RAL 7016

STANDARDNE MAT BARVE ALU OBLOG

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

S FINOSTRUKTURNIM VZORCEM

RAL 7016 RAL 8014 RAL 8019

RAL 9007 DB 703

RAL 9006

TOP-HIT TOP-HIT

 LES 
Comfort line 90

 LES-ALU
Elegance Line 100 Flat

 LES-ALU
Elegance Line 100 Design

Drevesna vrsta in  
št. lepljenih delov Smreka ali Macesen do 4-slojno Smreka ali Macesen 

do 4-slojno
Smreka ali Macesen 

do 4-slojno

Debelina krila okna 92 mm 110,5 mm 110,5 mm
Maksimalna 

toplotna 
izolativnost okna

0,81 W/m2K   do 0,77 W/m2K do 0,77 W/m2K

Okovje Osnovno varnostno okovje 
z možnostjo skritega okovja.

Osnovno varnostno okovje 
z možnostjo skritega okovja. Osnovno skrito varnostno okovje.

STANDARDNE LAZURE LESA na vodni osnovi

TOP-DESIGN TOP-DESIGN

PRIMERNO ZA

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



SODOBNA ELEGANCA ZA PANORAMSKE RAZGLEDE
Ravne in enostavne linije ALU okenskih profilov so primerne za sodobne novogradnje in adaptacije. Zaradi svoje stabilnosti so ALU okna 
prva izbira za arhitekturne rešitve novogradenj in adaptacij, ki predvidevajo velike steklene površine, hkrati pa omogočajo visoke ener-
getske prihranke in odpornost na vremenske vplive.

PREDNOSTI MIK ALU OKEN:

DB 703

TOP-HIT

 ALU  
Elegance Line

ALU  
Comfort Line

Prekinjen 
toplotni člen debelina 36 mm debelina 29 mm

Debelina krila okna 85 mm 77 mm

Maksimalna  
toplotna 

izolativnost okna
do 0,81 W/m2K do 1 W/m2K

Okovje
Osnovno skrito 

okovje z možnostjo 
nadgradnje do RC2.

Osnovna varnost, 
možnost nadgradnje na RC2 

Barve Po barvni lestvici RAL, NCS 
ali v eloksirani izvedbi

Po barvni lestvici RAL, NCS 
ali v eloksirani izvedbi

ALU OKNA

Debelina 
okenskega 

okvirja  
75 mm.

Debelina 
okvirja 67 mm.

Široka paleta barv 
po RAL in NCS 
barvnih kartah.

Okensko skrito okovje 
v osnovni varnosti.

Priporočeno 3-slojno 
steklo s toplotno 
izolativnostjo do 

0,4 W/m2K.

Dvojno tesnjenje,
prekinjen toplotni 

most.

Toplotna 
izolativnost okna

do Uw = 0,8 W/m2K.

A
B
C

BARVE ALU OKEN
ALU okna MIK so na voljo v neobčutljivih in 
pisanih barvah. Prašno barvanje aluminijastih 
profilov po RAL lestvici zagotavlja izjemno ne-
občutljivo površino. Izbirate lahko med različ-
nimi barvnimi kombinacijami na obeh, notranji 
in zunanji strani oken. ALU okna MIK so na voljo 
tudi v eloksirani izvedbi.

RAL 6005 RAL 7004 RAL 7016 RAL 7035

RAL 8001 RAL 8017 RAL 9016RAL 9006 RAL 9007

STANDARDNE

RAL 
lestvica 
barv

NAŠI PREMIUM PARTNERJI

R

Prerez panoramske steklene drsne stene.

Panoramska steklena drsna stena.



MIK VHODNA VRATA
PRVI STIK Z VAŠIM DOMOM
Dobra vrata so odporna na vremenske razmere in poškodbe, zvočno in toplotno izolativna ter predvsem varna. Seveda pa 
je pomembno, da so tudi barvno in stilsko usklajena s podobo vašega doma. 

Spoznajte MIKove linije vhodnih vrat:

PVC vhodna vrata ARHITEKT LINE 

Kakovostna PVC vhodna vrata Architect line vam omogočajo, da lahko s kombiniranjem različnih postavitev polnil, prečk in steklenih 
površin oblikujeta čisto lasten in unikaten izgled vaših vhodnih vrat.

PVC vhodna vrata DESIGN LINE 

Kakovostna PVC vhodna vrata Design Line vam omogočajo izbiro med kako-
vostnimi in izjemno odpornimi PVC in ALU vstavnimi dekorativnimi elementi s 
širokim naborom barvnih in dekorativnih steklenih kombinacij.

Sodelovanje proizvajalcev stavbnega 
pohištva MIK Celje in Pirnar na področju 
vhodnih vrat narekuje ustvarjanje presež-
kov v bivanju. Vrhunska vrata Pirnar, ki 
jih najdete v ponudbi MIK Celje so rezul-
tat edinstvenega načina in razmišljanja, 
mojstrske obdelave in ročno dodelanih 
detajlov. Vhodna vrata Pirnar odlikujejo 
poravnane površine, izjemne dimenzije in 
odlična izolativnost.

VHODNA VRATA MIK by PIRNAR

Pirnar Grande. Edinstvena konstrukcija iz karbonskih 
vlaken omogoča izvedbo vrat izjemnih dimenzij.

Pirnar OneTouch so prva vhodna vrata na svetu s sa-
modejnim izvlečnim in uvlečnim potezalom.

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

Pirnar Grande Pirnar  
OneTouch

Pirnar Ilumina & Crystal

MIK 1 MIK 2 MIK 3 MIK 10 MIK 11 MIK 12 MIK 14 MIK 15 MIK 19MIK 18MIK 17 MIK 20 MIK 21

Cetina CH Dea HU Hvar Lonj

PVC POLNILA

Copenhagen Edinburgh

Liverpool

LoireMinskVerona

ALU POLNILA

Vienna

Sarajevo

PREDNOSTI MIK VHODNIH VRAT

Varnostna zaščita z visokokakovostnim 
okovjem s 3-točkovnim zaklepanjem 
na kavelj ter varnostnim cilindrom in 
protivlomno rozeto kljuke.

Visoka toplotna izolativnost, ki jo nudi 
dvojno tesnjenje, na spodnjem delu 
vratnega krila pa tudi ščetka iz umetne 
mase, ki še dodatno tesni.

Trdnost in stabilnost, ki jo zagotavlja 
ojačan profil z nosilno železno 
podkonstrukcijo. 

Obstojne in bleščeče barve, poleg 
najbolj razširjenih belih profilov in polnil 
ponujamo tudi bogato paleto sijočih in 
izjemno odpornih akrilnih nanosov ali 
lesnih dekorjev.

Možnost zaščite PVC okvirja proti 
praskam in umazaniji z akrilnim 
nanosom v različnih barvnih izvedbah, 
z 20 let garancije proti atmosferskim 
vplivom.

20 
LET 

GARANCIJE

Možnost ALU obloge, ki dodatno 
zaščiti pred mehanskimi poškodbami in 
zagotavljaj sodoben izgled.



Transparenten pregled nad 
vašim naročilom, 

z E-sledljivostnim sistemom, 
ki je edinstven med 

proizvajalci stavbnega 
pohištva v Sloveniji. 

Faze vašega naročila lahko 
redno preverjate in tako 
lažje načrtujete druga 

gradbena dela.

Preverite MIKovo ponudbo, dogovorite se za svoj termin in oddajte vaše povpraševanje na 

080 12 24 • mik@mik-ce.si • www.mik-ce.si

Pri kratkih dobavnih rokih
prisluhnemo vašim željam in 

zahtevam ter  
se jim prilagodimo.

5
Najbolj energetsko učinkovita 

okna na tržišču, ki lahko 
zmanjšajo vaše stroške 

ogrevanja/hlajenja do 30%.

A
B
C

Dolgoletne garancije na 
naše izdelke in storitve.

GARANCIJE

mik

Strokovna in izkušena ekipa 
z osebnim pristopom 
v prodaji, proizvodnji, 

montaži in servisni službi 
po vsej Sloveniji.

mik

Uporaba najkakovostnejših 
materialov vrhunskih 
in redno preverjanih 

proizvajalcev. 

Qmik
Celostna prodajna ponudba 

stavbnega pohištva.
Lasten razvoj in računalniško 

vodena proizvodnja 
s sledljivostjo izdelkov.

Dolgoletna tradicija in 
proizvodne izkušnje.

ŽE OD 1990

Vabljeni v MIKove salone po Sloveniji 
MIK Izola • Prešernova cesta 55, 6310 Izola • 05 640 50 50

MIK Kranj • Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur • 0590 250 50

MIK Ljubljana • Jarška cesta 10, 1000 Ljubljana • 01 547 20 20

MIK Maribor • Žolgarjeva ulica 15, 2000 Maribor • 02 480 01 45

MIK Murska Sobota • Kocljeva ulica 13, 9000 Murska Sobota • 02 531 11 50

MIK Nova Gorica • Erjavčeva ulica 27, 5000 Nova Gorica • 0590 244 00

MIK Vojnik • Celjska cesta 55, 3212 Vojnik • 03 425 50 50

Termotris • Kidričeva ul. 30, 3250 Rogaška Slatina • 041 514 301 & 041 324 765

Prednosti vaše odločitve za MIK okna in vrata

September 2022. Copyright © Vse pravice pridržane. MIK, d.o.o., Celjska c. 55, 3212 Vojnik. Pridržujemo si pravico do sprememb informacij in proizvodov iz kataloga brez predhodne najave. S tiskom na ekološkem papirju 
prispevamo k zmanjšanju poseka dreves za papir.
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