ROZŠÍŘILI JSME NABÍDKU

PRO VÁŠ DŮM A BYT …

Další naší nabídkou jsou garážová vrata od společnosti Kružík s.r.o. Kružík s.r.o. je česká rodinná firma s tradicí více než
16 let, která v současnosti více než třetinu produkce vyváží do 11 evropských zemí. Aktuálně nabízí více než 45 imitací
dřeva a barevných fólií. Díky vlastní lakovně používají pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízí téměř 3000 barev. Pro
výrobu vrat používají pouze špičkové panely o síle 40 mm, které mají výborné tepelně-izolační vlastnosti, vyrobené v EU
předními evropskými výrobci. Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů
o síle až 0,7 mm. Izolační výplň vždy tvoří kvalitní PUR pěna. U všech vrat jsou použity vždy torzní pružiny, které jsou
mnohem tišší a dají se lépe vyvážit než pružiny tažné. Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK,
je příznivý poměr ceny a kvality.

Dále si Vám dovolujeme nabídnout moderní vchodové dveře do bytů, interiérové dveře a obložkové zárubně jednoho z
největších evropských výrobců Stolbud, společnosti s 40-ti letou tradicí.Kvalitu produktů Stolbud potvrzuje zavedený
Integrovaný systém jakosti podle norem ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001..Všechny výrobky vlastní technická schválení
a prohlášení o shodě vyžadovaná na stavebním trhu.Interiérové dveře je možné dodat v povrchové úpravě přírodní dýha,
CPL, lamisoft, folie Decor v různých barvách a dekorech. A také celoprosklené. Součástí nabídky je široký výběr
kvalitního kování. Provádíme i montáž interiérových dveří a zárubní.

Nabízíme také podlahy Quick Step jako nejlepší řešení laminátových a dřevěných podlah pro naše zákazníky.
Provádíme dodávku i montáž těchto podlah. Sortiment laminátových a dřevěných podlah Quick Step splňuje nejvyšší
nároky jak na kvalitu tak na snadnost údržby těchto podlah.
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Součástí našeho sortimentu jsou i střešní okna Kubeso určena k pevnému zabudování do střech se sklonem 15 – 85 .
Střešní okna jsou řešena jako okna kyvná. Rám i křídlo je zhotoveno z výběrového borového dřeva s impregnací proti
plísni a hnilobám.. Na tuto základní impregnaci jsou naneseny vysokotlakou metodou dvě vrstvy vodou ředitelného
lazurovacího laku s UV filtrem. Termo MAX a Termo MAX plus jsou střešní okna se špičkovými tepelně-izolačními
vlastnostmi, které splňují požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy.OknoTermo MAX plus se vyznačují nejnižším
součinitelem prostupu tepla Uokna = 0,70W/m
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Navštivte novou vzorkovnu 300 m v Želechovicích nad Dřevnicí, ul. Papírenská 186
tel.
577 902 510
mob.
777 763 483
email: hodna@oknozl.cz
otv. doba: PO - PÁ 7.30 – 17 hod SO 8.00 – 12:00

