
PROFILOVÝ SYSTÉM PRESTIGE (výrobce INOUTIC) 

Okenní systém Prestige 

 Optimální kombinace ekologie, designu a funkčnosti 

 Velmi kvalitní profil, který svou vyvážeností splňuje vysoké nároky kladené na moderní stavby 

 Vynikající tepelně izolační vlastnosti 

 Zaoblená, klasická nebo hranatá varianta 

 Systém s vestavnou hloubkou 76 mm a se 6 komorami 

 Hodnoty tepelné prostupnosti celým oknem Uw až 0,69 W/m
2
K – dokonce překračují hodnoty 

normy EnEV 2012 (Uw = 0,95 W/m
2
K). 

 Zaoblení a zkosení  20° pro zajištění odvodu vody, elegantní design 

 Křídla mohou být provedena ve 3 různých variantách 

 Možnost zasklení  silnými tepelně izolačními nebo zvukotěsnými skla v šířce až 44 mm 

 Vnitřní dvoupatková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání 

 Výška drážky pro sklo 25 mm pro omezení kondenzace vody na okně 

 3 průběžná svařovatelná těsnění TPE v případě systému se středovým těsněním, 2 v případě 

systému s dorazovým těsněním 

 Použití speciální technologie lepení zasklení s certifikátem RAL umožňuje realizaci oken až do 

výšky 2,60 m 

 Zvuková izolace až 47 dB 

 Výběr z palety 40 barev 

 Profil Prestige lze dodat i s v předsazené hranaté nebo kulaté variantě nebo s hliníkovým 

krytem, který nabízí neomezený výběr barev. 

 

 

 

 

 

Profil Prestige – Rovné křídlo Profil Prestige – Předsazené křídlo hranaté 



 

 

 

 

 

 

 

Vchodové dveře Prestige 

 Optimálně vyvážený a velmi kvalitní profilový systém pro vchodové dveře 

 Vchodové dveře Prestige spojují v jeden celek moderní nadčasový design, maximální 

funkčnost a kvalitu se skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi 

 Pětikomorová konstrukce a vestavná hloubka křídla 76 mm 

 Hodnota součinitele teplené prostupnosti rámem až Uf = 1,5 W/m
2
K, zkosení >20° 

 Stabilní konstrukce rámu a vysoká odolnost vůči zkroucení díky ocelové výztuze o tloušťce 

2,5 mm. 

 Možnost použití profilových rohů s kovovou výztuhou: jedinečné šroubované rohové zinkové 

výztuhy zajišťují vůli v tahu a stabilitu 

 Vestavné vícenásobné závory a speciální kování pro ještě lepší zabezpečení proti vloupání 

 Vysoká odolnost vůči zátěži: přibližně 100 000 cyklů otevření a zavření, resp. životnost 

minimálně 20 let 

 Univerzální hliníkový práh pro starší stavby i pro novostavby o výšce 19 mm s přerušeným 

tepelným mostem 

 Panelové výplně a zasklení až do tloušťky 45 mm 

 Druhé doplňkové těsnění v oblasti prahu a rohů pro lepší utěsnění vůči povětrnostním vlivům 

a dešti 

 Velmi pohodlné ovládání díky použití zámků s velikostí západky až 45 mm 

 Vnitřní dvoupatková zasklívací lišta pro vyšší odolnost proti vloupání 

 Možnost zabudování do všech běžných typů domovních dveří: jednokřídlé nebo dvoukřídlé, 

provedení s falešným sloupkem nebo pevnými sloupky, s bočním dílcem nebo 

s nadsvětlíkem, otevírání dovnitř nebo ven 

 Dostupné ve 40 barvách 

Profil Prestige – Předsazené křídlo kulaté 



 

 
Profil Prestige pro vchodové dveře 


