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DŘEVĚNÁ EUROOKNA, VSTUPNÍ DVEŘE
A ZIMNÍ ZAHRADY
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Výhody dřevěných
EUROOKEN






















ekologicky nezávadný přírodní
a tvarově stálý materiál
výborné tepelně a zvukově
izolační vlastnosti



příjemný design



jednoduchá údržba
= dlouhá životnost



izolační dvojsklo čiré skladby
F4-16-F4 U = 1,1 W/m2 K plněné
argonem – s hliníkovým, plastovým
nebo nerezovým distančním
rámečkem šíře16 mm, který obsahuje
pohlcovač vlhkosti
ornamentální skla čirá, barevná
různých vzorů
protihluková skla a jiná speciální skla
např. zrcadlová, neprůstřelná apod.
zvuková průzvučnost,
Rw (útlum) 30 dB, 36 dB

snadná opravitelnost
velký výběr odstínů
povrchové úpravy

Kování

okna jsou vhodná
i pro větší zasklené plochy



nízká tepelná roztažnost
= lehká funkce okna
bez častého seřizování



profil EURO 68 TRIVOS IV
s okapnicí s přerušeným
tepelným mostem
eurohranol rozměru:
68 / 81 mm a 68 / 78 mm



možnost výběru ze dvou typů:
- napojovaná lamela (cinkovaná)
- nenapojovaná lamela (fixní)

okna vyrábíme z těchto dřevin
SMRK, DUB, BOROVICE, MERANTI

„celoobvodové“ kování
4-polohové ROTO NT
klika z eloxovaného hliníku
hliníková rámová a křídlová termookapnice

Silikonové tmely


používáme barevné silikonové tmely

Bar vy


použit je 3-vrstvý eurohranol,
povrchové lamely jsou vyrobeny
z radiálního řeziva bez vad a suků

Dřevina




dřevo je dlouhodobě
ověřený materiál

Provedení


Skla








vodou ředitelné ekologické s vícevrstvou
povrchovou úpravou - základní
impregnační a tónovací napouštědlo
a tónovací lazura (tloušťka 300 μm)
výrobce: SOKRATES
lazurovací lak možno vybrat
v mnoha odstínech
zachovávajících
kresbu dřeva
dvoubarevné provedení:
- vnitřní / venkovní
- rám / křídlo
nově nabízíme: prodej barev SOKRATES

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

Dveře
Zimní zahrady
Repliky dveří

Provedení modelu
ALFA
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rám dveří je zhotoven z eurohranolu
68 / 81 mm a křídlo dveří z hranolu
54 / 119 mm, vnitřní členění dle typu
dveří a přání zákazníka



použit je 3-vrstvý eurohranol
s napojovanou nebo nenapojovanou
lamelou

dle požadavku zákazníků možnost
výroby dokonalé repliky stávajících
zabudovaných dveří
možnost zachování stávajících
ornamentálních skel, popř nabídka
pestré škály ornamentálních skel
Glaverbel

těsnění z termoplastických polimerů
TPE – Deventer Purune S
používáme 5-ti bodový zámek MACO,
poloautomaticky ovládaný klikou
nízkoprofilový hliníkový práh
s tepelným přerušením,
izolační sklo skladby
F4-16-F4 U = 1,1 W/m2K v základním
provedení, možnost protihlukových
a jiných speciálních skel
tepelně izolační dřevěná PUR
výplň hladká nebo okrasně
profilovaná
bezpečnostní FAB vložka 2024 B
kování klika – klika Hoppe
hliníkové

Zimní zahrady









dřevěná okrasná okapnice

profil EURO 68 TRIVOS IV s okapnicí
s přerušeným tepelným mostem
na střechy používáme 5ti komorový
polykarbonát
ve 4 odstínech

základní barva s impregnací proti
plísním, dřevokazným houbám
a hmyzu – aplikována máčením
konečná úprava tlakovým stříkáním
tlustovrstvou lazurou
nebo krycí barvou

DVEŘE A ZIMNÍ ZAHRADY

O firmě

www.trivos.cz
Historie




firma zahájila svoji činnost
v roce 1994 výrobou
stavebně truhlářských výrobků
z masivního dřeva
v průběhu již více jak deseti let
jsme se vypracovali
ve specializovanou firmu
vyrábějící dřevěná eurookna
a dveře

Garantujeme Vám








Současnost












v současné době se specializujeme
na výrobu dřevěných eurooken
dřevěných vstupních dveří
a zimních zahrad z masivního
materiálu té nejvyšší kvality
naše výrobky se vyznačují
velice širokou tvarovou
a barevnou škálou provedení
a již ve standardu nabízíme
nejvyspělejší a bohaté
technické řešení
neustálou modernizací
technologických zařízení a strojů,
rozšiřování výrobních prostor
a zlepšování parametrů výrobků
se snažíme dosáhnout větší
spokojenosti našich zákazníků
samozřejmostí našich služeb
je poradenství při výběru
typu oken a dveří,
výběru materiálu, zasklení,
kování a doplňků
u všech našich výrobků provádíme
odbornou montáž a dopravu
jsme pověstní svým
individuálním přístupem ke každému
zákazníkovi, vysokou výslednou
kvalitou výrobků a v neposlední řadě
příznivou cenou

přesnost
- moderní výrobní technologie
kvalitu a životnost
- použití jen prvotřídních
a atestovaných materiálů
profesionalitu
- osvědčení státní zkušebny
(atesty)
servis
- maximální starostlivost o zákazníky

Kontakty

T R I V O S

truhlářství v.o.s.
Jiráskova 568
517 24, Borohrádek
tel./fax.: +420 494 381 281
mobil: +420 603 256 803
+420 737 261 486
email: trivos@trivos.cz
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