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Moderní 
technologie

Energetická úspora 
a termoizolace

54    

V souladu s nejnov  trendy ve stavební technice, -
nost ALDO  nové  díky emu je po ad významným 
konkurentem ve svém oboru. Technologie vytvá ení oken, ve 

  ALDO je zavedení ino  výrobní linky, 
která  tvo ení nových typu oken dvou a víc ých 

 ejuomU .“omíp an„ mebospz uokíp uoneávsip onvep ans
 výroby velmi jednoduché, estetické a pevné spojování 

 bez   spojujících  rouby, lepidlo, 
spojky

Okna  nejv  riziko tepelných ztrát. ALDO  -
ni, které z   maximální energetickou úsporu: komo-

kvality.

Moderní okna ALDO Home a ALDO Corona jsou  ideální pro 
 v novostavbách. Jsou samoz  dokonalé pro zate-

plení stávajících budov.  starých oken na nová energe-
tický úsporná okna je efektivním a ekonomickým  pro 
minimalizaci tepelných ztrát.

ALDO je kopníkem na polském trhu v této oblasti a 
této technologie z

 po slou ení je vytvá en „monolit“, svou pevnosti odpovídá 
vodnímu materiálu, díky emu se  „slabé místo“ 

,izorok éndapíp a ítunráts ínevatsyv vodubv  jops

 ro

 z

 pr by správného fungování oken.

Zdi 20-30%

St echa 10-25%

Okna 15-25%

Sklep 3-6%

Ventilace 30-40%
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Negativní vliv hluku na zdraví je nepopi-
 hcínakinumok hcínvalh itsokzílbV .ýnletar

tepen v centrech velkých  hladina 
hluku dosahuje i  norma je 60 a ško-

Plastová okna  chrání p ed hlukem 
a   správného skla  být 
zahrnuté do   ochrany proti hluku. 
Vnímání hluku vmístnosti se  zásadou: 
pokud hladina hluku v místnosti se 
o 10dB vzhledem khluku v  získáme 

ovinu menší.

Okna ALDO dosahuje nejvyšší 
ké zola e Rw=46dB  v závislo-

sti na typu  systému a skla. 
Vtomto  nejlepší jsou okna Home 
a Pr ge – díky instalací 

  Okna ALDO z
dlouhodobou  – mezi 
a r  mezi sklem a  Všechna 
tyhle ešení z  optimální úrov
vytlumení interiéru.

Akustická ochrana Be
a ochrana majetku

Pocit be  a ochrana jsou to základní lidské pot eby. 
Proto  být nic ponecháno náhod . Stojí za to oce-

.neko ickurtsnokv ínápuolv itorp unarhco tin

Systém ALDO nabízí technické  které zvýšuje úro-
v  ochrany proti vloupání. Be   oken je 

 individuálním a  zákazníka. 
Rozhoduje o ni po et pojistek proti vysaz  druh skla – 
od be   po sklo proti vloupání a také druh kliky.

1. ované sk

2. blokov  kliky 
madvzs  

3.  blokov
  zástr ka

4. pojistka proti 

5. páka mktalts  pro  
  francouzské 
  s „pohyblivou u“



BASIC

HOME

PRESTIGE

Systémy PVC  98 Systémy PVC

Systémy PVC

Okna ALDO jsou provedený v unikátní bezolovnaté technologii – GREENLINE  e ,umot ykíD .merotázilibats mývokniz-ovokínpávs – 
anko ídetsorp umíntovik énrteš a évardz . Jsou dlouhodobé, stabilní, odolné 

 nícím se pov trnostním podmínkám, zajiš uji vynikající tepelnou a akustickou izolaci, zar í stálost barev a hladkost 
povrchu.

Okna ALDO ve standardu BASIC jsou vybavené nejnov  ge-

zveda em  mikroventilaci, jednou pojistkou proti vysa-
.)ádnh ,álíb( hcávrabv sváz ytyrk a imakilk ,RU hcenkov ínez

Okna ALDO ve standardu HOME jsou vybavené nejnov  ge-

zveda em  víc ovým  dv  pojistkami 
proti vysazení, balkónovou západkou, klikami Hoppe Secustic, 
kryty záv   barv  p  (bílá, 

ová, staré zlato).

Okna ALDO ve standardu PRESTIGE jsou vybavené nejnov

zveda em  víc ovým  t emi pojistkami 
proti vysazení, regulovaným záv  balkónovou západkou, 
klikami Hoppe Secustic, kryty záv   barv
p ová, staré zlato).



 

KBE Basic KBE Select platinum / clasic KBE 88+3D home clasicKBE 88+ home clasic

5 komoro kou zástavby 70 mm.

 praktická a jednoduchá ešení tohoto systému ja-
ko i velmi vysoká kvalita provedení z  vysoké pohodlí 
a snadnou ovladatelnost. Ekologický a perfektní – je to doko-
nalá a ekonomická volba.

 Moderní optická kontura okna.

 Sva ované, skryté  které  propustnost 
sv

 Velké komory   zpe  v souladu s sta-
avky.

 
.ydov éndámorhsan ndapíp índávdo a totsi v

 kelní soupra c

5 komoro kou zástavby 70 mm.

Pololícované k ídlo o ší ce 79 mm verze platinum a    
nelícované k ídlo o ší ce 70 mm verze Classic,   

které imitují d evo, navazují na stylistiku trad ního d ev ného
okna. Tento   
s moderním materiálem.

 Velké komory   zpe  v souladu s static-
avky.

 Kování s 13 mm osou z  optimální ochranu proti vlo-
upání.

 Sva ované, skryté  které  propustnost 
sv

 
.ydov éndámorhsan ndapíp índávdo a totsi v

 kelní soupra c

 Šir revného provedení.

komoro kou zástavby 88 mm.

-
me Classic  energetickým úsporám a ochr  votního 
prost edí.

m2K) a termoiz rametr W/m2K.

 

 Vyšší dr   rámu a  eliminují termický -

lišty v zimním období.

  trojité sklo z  lepší tepelnou izolaci a chrání 
proti vloupání.

 votnost a stabilita díky zlepšené statice.

 Moderní vzhled, dokonalé proporce.

 Rozsah z

komorov kou zástavb

Díky  pololícovaného  elegantní tvar okenních pro-
-

m2K) a termoiz rametr W/m2K.

 Standardní   –  zlepšení tepelné 
.ecalozi évokuvza

 Vyšší dr   rámu a  eliminují termický 

v zimním období.

  trojité sklo z  lepší tepelnou izolaci a chrání 
proti vloupání.

 votnost a stabilita díky zlepšené statice.

 Moderní vzhled, dokonalé proporce.

 Rozsah z

Systémy PV 1110 Systémy PV

    



CT 70 Classic SI 82 Classic SI 82 Cava

-

-

styl a originalita.

 

 -
-

 -

-

-

 -

 -

tuny za rok.

 

12 Systémy PV 13 Systémy PV
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Balkóny a terasy Posuvná okna

-

Vista  
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Vista Comfort



Hoppe Secustic Luksemburg

Hoppe Secustic 
Atlantic

Tokyo

Tokyo

INOX
typ 1010

Atlantic

Kura Delta

Waterdrop Niagara

Crepi

Chinchilla Silvit

Master Carre

pro dve e a okna

O Dv ování

Barvy :avelz  
bílá,  F1, tit  F9, staré zlato, 

V
ve bare prov

.lecolthcelšzlmor

16 17



Podhorská 46,
Jablonec nad Nisou

+420 724 893 920
www.oknaadvere-letka.cz

jablonec@oknaadvere-letka.cz

Londýnská 276/37,
Liberec

+420 773 337 959
www.oknaadvere-letka.cz

obchod@oknaadvere-letka.cz


