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O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Jsme jedna z největších společností na českém a slovenském trhu stavebních otvorových výplní. 
Naše společnost RI OKNA a.s. byla založena již v roce 1994. Od počátku se zaměřujeme výlučně 
na výrobu a montáž prvotřídních plastových prvků - oken, dveří a jejich příslušenství. V roce 2006 
jsme svou působnost rozšířili o výrobu a montáž hliníkových prvků - oken, dveří, interiérových 
stěn a prosklených hliníkových konstrukcí (fasád). Více než 25 let zkušeností s výrobou a montáží 
představuje naši hlavní konkurenční výhodu, a to nejen na českém trhu. Od jara 2008, kdy jsme 
zprovoznili jeden z největších a nejmodernějších výrobních areálů svého druhu v Evropě, se 
naše společnost dostala na samou špičku současných technologických možností. Vyrábíme na 
nejpokrokovějších obráběcích centrech německé společnosti ELUMATEC® a STÜRTZ® z německých 
značkových profilů SALAMANDER®, VEKA® nebo profilových řad RI Line®,což našim výrobkům zajišťuje 
tu nejlepší kvalitu a přesnost. V roce 2017 jsme rozšířili naše portfolio o dřevěné a dřevohliníkové 
prvky - okna, dveře a posuvné systémy. O výrobu oken a dveří se stará CNC multifunkční obráběcí 
centrum Uniline 3200. Zařízení umožňuje vyrábět všechny druhy eurooken s jakýmkoliv typem 
spoje. Dokonalou povrchovou úpravu u nás provádí lakovací robot.
 
Veškeré součásti našich oken a dveří jsou ryzími originály, ať už jde o izolační dvojskla či trojskla, 
kování nebo příslušenství. Jako jedni z prvních výrobců na trhu jsme vybudovali systém řízení, 
který zajišťuje stabilní kvalitu naší produkce (systém managementu kvality ISO 9001), zodpovědnost 
k životnímu prostředí (systém environmentálního managementu ISO 14001) a minimalizaci rizik 
poškození zdraví pracovníků (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 
18001). Technologické a kvalitativní prvenství však k úspěchu na trhu samo o sobě nestačí. Klíčem 
k dobré pověsti našich výrobků je proto především poctivá a dobře odvedená práce při montáži 
a otevřené poskytování všech důležitých informací pro naše zákazníky.

Každoročně je naší společnosti udělen Asociací českých výrobců otvorových výplní certifikát 
„ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA“, který je potvrzením původu našich produktů - všechny technologické 
operace od spojení prvků rámů a křídel až do konečné finalizace jsou provedeny v České republice.
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Tradice špičkové výroby a montáže



NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

V současnosti má náš závod k dispozici cca 14 000 m2 výrobních ploch. Na této ploše 
probíhá kompletní tok výroby od vstupu materiálu, přípravy profilů přes plnoautomatické 
linky až po dokončovací proces výrobku a jeho expedici. Dnes jsou v provozu celkem tři linky, 
které zajišťují výrobu oken ve standardním provedení, a jedna linka, která zabezpečuje výrobu 
atypických prvků včetně dveří. Veškeré strojní vybavení těchto linek bylo dodáno německou 
společností ELUMATEC®, včetně strojů značek STÜRTZ® a FEDERHENN®. Všechny dílčí operace na 
sebe časově navazují. Vše je centrálně řízeno počítačovým vybavením (nejmodernější software 
KLAES®) pod dohledem speciálně proškolených pracovníků. Kvalita výrobku je hlavní prioritou 
naší společnosti a tato potřeba je naplňována všemi zaměstnanci. K dispozici máme dokonalou 
technologii a systém řízení výroby. Současná výroba probíhá v souladu se všemi požadavky 
příslušných norem. Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovanou zkušební 
laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky 
evropských norem.  Systém řízení výroby zajišťuje, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené 
evropskými normami a že je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001.  
 
 
Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše 
výrobky označovány evropskou značkou shody (CE) a jsou vybaveny prohlášením o vlastnostech. 
Využití nejmodernější techniky zdůrazňují všechny přednosti našich oken a dveří: prvotřídní 
kvalitu spojů, mechanickou pevnost a možnost vyrábět podle představ zákazníků. Spektrum 
výroby naší společnosti se řídí přáním zákazníka. Můžeme vyrobit samotné vchodové dveře 
či stovky oken pro velký panelový dům, nebo dokonce prvky pro opravu klasicistní vily 
i památkově chráněného objektu. To vše v kvalitě naší společnosti vlastní. Naši technici jsou 
připraveni reagovat na netypická architektonická řešení, aniž by přitom prodlužovali dodací 
lhůty nebo slevovali z vysoce nastavené laťky kvality služeb poskytovaných naší společností.
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PLASTOVÉ SYSTÉMY SALAMANDER®

STREAMLINE® 76 BluEvolution®  92
OKENNÍ SYSTÉM OKENNÍ SYSTÉM
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Stavební hloubka rámu: 76 mm
Stav. hl. křídla STANDARD: 76 mm
Stav. hl. křídla ELEGANT: 82 mm
Výška rámu: 68 mm
Výška křídla: 80 mm
Pohledová výška: 120 mm

Izolační trojsklo či dvojsklo standardně s teplým rámečkem Ug až 0,5 W/m2, Uw až 0,74 W/m2

Značkové celoobvodové kování MACO® nebo Siegenia AUBI® s mikroventilací a několika bezpečnostními 
body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťující pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
Dorazové těsnění snižující negativní vlivy klimatických podmínek a vlhkosti.

Pětikomorový profil STREAMLINE® 5 je kombinací perfektní stability a kvality s vynikajícími izolačními 
vlastnostmi. Profil BluEvolution® je vysoce kvalitní stabilní profil určený pro nízkoenergetická a pasivní 
provedení staveb. Řada STANDARD se tvarově vyznačuje přímou linií, řada ELEGANT pak oblým křídlem, 
které plní zároveň funkci „okapničky“.

Stavební hloubka rámu: 92 mm
Stav. hl. křídla STANDARD: 92 mm
Stav. hl. křídla ELEGANT: 103 mm
Výška rámu: 83 mm
Výška křídla: 80 mm
Pohledová výška: 118 mm
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STANDARD ELEGANT

KOMOR 
5

TĚSNĚNÍ 
2

STANDARD

KOMOR 
6

TĚSNĚNÍ 
3

ELEGANT

KOMOR 
7



Stavební hloubka rámu:  76 mm
Stav. hloubka křídla:  76 mm
Výška rámu:  85 mm
Výška křídla:     130 mm
Pohledová výška: 170 mm

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,63 W/m2K, Uw až 0,93 W/m2K) 
Dveřní automatické zámky MACO® nebo KFV® s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťující pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.

STREAMLINE® 76
DVEŘNÍ SYSTÉM

EvolutionDrive® HST
ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 

Stavební hloubka rámu: 194 mm
Stavební hloubka křídla: 82 mm
Výška rámu: 55 mm
Výška křídla: 100 mm
Pohledová výška: 170 mm

Použití nízkého prahu zasazeného v podlahové ploše zajišťuje velmi plynulé propojení s terasou a 
zahradou. Tento nízký práh nepředstavuje žádnou bariéru ani pro tělesně postižené osoby (podle 
normy dIN 18025).

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2 K, Uw až 0,93 W/m2 K)
Kování SIEGENIA® s prahem Ecopass
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťující pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.

SOUVISLÉ PROPOJENÍ MEZI INTERIÉREM 
A EXTERIÉREM VAŠEHO DOMOVA

EvolutionDrive HST tvoří funkční a 
pohodlnou konstrukci pro nejnáročnější 
zákazníky, kteří vyžadují moderní a 
velmi funkční řešení. Velká plocha skel 
umožňuje vždy výrazně osvětlit plochu 
interiéru. Díky moderní stavbě posuvných 
dveří HST a patřičnému rozdělení lze 
realizovat konstrukce dosahující až 6 m v 
jednom rámu. 
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Pětikomorová konstrukce a dvě těsnění jsou optimálním řešením, které zajistí tepelnou a akustickou  
pohodu. Profily jsou odolné vůči zašpinění a poškození způsobenému povětrnostními vlivy.

KOMOR 
5

BEZPEČNÝ VSTUP DO VAŠICH DOMOVŮ

Pro výrobu plastových vchodových dveří  
používáme robustní, speciálně vyztužené  
profily s výbornou tvarovou stabilitou,  
která vynikají výjmečně dlouhou životností.    
Pro výplň nabízíme standardní, bezpečnostní 
či dekorativně-ornamentální skla nebo pevné 
výplňové desky.
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PLASTOVÉ SYSTÉMY VEKA®

SOFTLINE® 82 MD ALUCLIP SOFTLINE® 82 MD
OKENNÍ SYSTÉM OKENNÍ SYSTÉM 

Stavební hloubka rámu:   87 mm
Stav. hl. křídla:   83 mm
Výška rámu:   76 mm
Výška křídla:  85 mm
Pohledová výška:   128 mm

Stavební hloubka rámu:  82 mm
Stav. hl. křídla:  82 mm
Výška rámu: 73 mm
Výška křídla:  84 mm
Pohledová výška: 124 mm

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,74 W/m2K).
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Ocelová výztuha, použitá po celém obvodu konstrukce, zajišťuje vynikající statickou stabilitu a 
dlouhodobou funkčnost.
Středové těsnění snižuje vlhkost a vlivy negativních klimatických podmínek.

Okenní profily řady SOFTLINE svojí univerzální hloubkou umožňují realizovat jak novostavby, tak 
rekonstrukce. Vnější stěny profilů o tloušťce 3mm zaručují splnění těch nejvyšších standardů.Hliníkové 
opláštění zajišťuje zvýšenou odolnost profilu, nenáročnou údržbu a téměř neomezený barevný výběr 
klipu.
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DVEŘNÍ SYSTÉM

Stavební hloubka rámu:  82 mm
Stav. hl. křídla:   82 mm
Výška rámu: 83 mm
Výška křídla:   125 mm
Pohledová výška:   175 mm

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,85 W/m2K).
Dveřní automatické zámky MACO® nebo KFV® s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťující pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla. 
Středové těsnění snižuje vlhkost a vlivy negativních klimatických podmínek. 

Plastové dveře z tohoto profilového systému garantují úsporu nákladů na energie, výborné stabilní i 
konstrukční vlastnosti. Tyto dveře jsou vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy. Hliníkové opláštění 
zajišťuje zvýšenou odolnost profilu, nenáročnou údržbu a téměř neomezený barevný výběr klipu.

VEKASLIDE® 82 HST
ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM

Zdvižně posuvný systém VEKASLIDE 82 je ideální pro velké prosklené stěny nadstandardních rozměrů. Lze 
s nimi realizovat plochy až do šířky 6,5 m a výšky 2,7 m. V dnešní době se již nemusíte rozhodovat mezi 
optimální izolační hodnotou a velkorysou plochou zasklení.

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,86 W/m2K).
Akustické vlastnosti 33 - 38 dB 
Kování SIEGENIA AUBI®  

Hliníková armatura zajišťující pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.

DVEŘNÍ SYSTÉM

Stavební hloubka rámu:   87 mm
Stav. hl. křídla:   83 mm
Výška rámu:  86 mm
Výška křídla:   126 mm
Pohledová výška:   179 mm
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SOFTLINE® 82 MD ALUCLIP SOFTLINE® 82 MD
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Zdvižně posuvný systém VEKASLIDE 
nabízí hladké, bezspárové plochy rámů 
bez rušivých hran. Dokonce i těsnění jsou 
křekrytá, a tedy prakticky neviditelná.  

Provedení HS portálů je možné ve 
dvoukřídlé, trojkřídlé i čtyřkřídlé variantě. 
Bezbariérový práh umožňuje pohodlný a 
neomezený přechod na terasu, balkon či 
zahradu. Díky integrované tepelné vložce 
a dvakrát přerušeným tepelným mostem  

KOMOR 
7

Stavební hloubka rámu:   194 mm
Stav. hl. křídla:   82 mm
Výška rámu:   50 mm
Výška křídla:   104 mm
Pohledová výška:   169 mm

PROMYŠLENÁ ŘEŠENÍ V DETAILU 

eliminuje studené zóny v podlaze.   
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PLASTOVÉ SYSTÉMY RI LINE®

RI TREND Line® 2D
OKENNÍ SYSTÉM

RI TREND Line® 2D
DVEŘNÍ SYSTÉM

Stavební hloubka rámu: 70 mm
Stav. hl. křídla: 70 mm
Výška rámu: 64 mm
Výška křídla: 78 mm
Pohledová výška: 113,5 mm

Izolační trojsklo či dvojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,81 W/m2K)
U dveřního systému (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 1,1 W/m2K) 
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťující pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.

Řada TREND Line zahrnuje kvalitní profily za velmi příjemnou cenu. Díky dorazovému těsnění, které se 
hodí převážně do zástavby, vyniká lepší spárovou průvzdušností a příjemnějším vnitřním klimatem. 

Stavební hloubka rámu:    70 mm
Stav. hl. křídla:  70 mm
Výška rámu:  78 mm
Výška křídla:  125 mm
Pohledová výška:   174,5 mm
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RI OPTIMAL® Line 2D
OKENNÍ SYSTÉM 

RI OPTIMAL® Line 3D
OKENNÍ SYSTÉM

Izolační trojsklo či dvojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,78 Wm2K)
Značkové celoobvodové kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body.
Pozinkovaná ocelová armatura zajišťující pevnost a stabilitu po obvodu celého rámu i křídla.
Středové (3D)/Dorazové (2D) těsnění snižující negativní vlivy klimatických podmínek a vlhkosti.

Stavební hloubka rámu: 81 mm
Stav. hl. křídla: 81 mm
Výška rámu: 64 mm
Výška křídla: 78 mm
Pohledová výška: 113,5 mm

Vývojově vyšší řada RI OPTIMAL Line s dorazovým nebo středovým těsněním, se tvarově vyznačuje čistou 
linií a je ideální kombinací výborné stability, vysoké kvality a vynikajících izolačních vlastností. 

Stavební hloubka rámu: 81 mm
Stav. hl. křídla: 81 mm
Výška rámu: 72 mm
Výška křídla: 78 mm
Pohledová výška: 113,5 mm

20 21

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
PVC SYSTÉMŮ
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Volitelná nabídka RI OKNA®

04 Okenní klika HOPPE® Atlanta Secustik

05 Balkónová klika BEAT® vnější s rozetou

06 Balkónová klika BEAT® vnitřní s rozetou

08 Hliníková okenní klika (čep 35 mm, 40 mm, 60 mm)

09 Okenní klika BEAT® s knoflíkem

10 Okenní klika BEAT® zamykatelná

11 Balkónová klika vnější snížená s prodlouženým čtyřhranem

12 Pákové ovládání

13 Dětská pojistka MACO®

14 Madélko pro balkónové dveře

15 Stavěč dveřního křídla

16 Samozavírač a ramínko GEZE® TS2000/TS4000

17 Rozeta (vnější bez zakrytí; vnější se zakrytím; vnitřní)

18 Pant na vchodové dveře DR. HAHN®

19 Dveřní klika bez zakrytí HOPPE® Tokyo
(klika – koule; klika – klika)

20 Dveřní klika se zakrytím HOPPE® Paris
(klika – koule; klika – klika)

21 Madlo rovné ( jedno nebo oboustranné)

22 Dveřní klika s úzkým štítkem 30 mm
(klika – koule; klika – klika)

23 Dveřní klika se širokým štítkem s překrytím vložky  
HERMAT 53 mm (klika – koule; klika – klika)

24
B

S

A

B

Bílá
Stříbrná
Alpaka
Bronzová
Titan (elox imit. nerez)

Dveřní klika s úzkým štítkem s překrytím vložky  
greenteQ 35 mm (klika – klika; klika – madlo; klika – koule)

25 Madlo kovové ( jedno nebo oboustranné);
Klika – Madlo kovové

01 Okenní klika BEAT® (čep 35 mm, 40 mm)

02 Okenní klika HOPPE® Atlanta Secustik zamykatelná

03 Zamykatelná klika FAB® 7721a/7 (čep 40 mm, 60 mm)

25

Typ AK Typ BK Typ CK

Typ GK Typ IK Klika - MadloKB H

K

E

E

H Hnědá
Kartáčovaný nerez
Zlatý Elox
Stříbrný Elox

22
B

A B

23
B

B

24

T

T K

E E
K
T

B

B

T
K

E 07 Okenní klika VBH BEAT® titan 35 mm
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HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO®

PE® 50
SYSTÉM PRO VNITŘNÍ KONSTRUKCE

Počet komor:                                             1
Počet těsnění:                                           2
Stavební hloubka:                                  52 mm
Hloubka křídla:                                       52 mm

Zasklení / Výplně jedno nebo dvojsklem, ornamentálním sklem nebo neprůhlednými panely.
Těsnění s prodlouženou životností (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí jednokřídlých dveří 1250 x 2400 mm, dvoukřídlých dveří 2400 x 2400 mm.

Tento profilový systém bez tepelné izolace je určen především pro tvorbu vnitřních konstrukcí: kanceláří, 
zástěn proti průvanu, pokladních boxů, dělících stěn apod. Používá se rovněž k výrobě posuvných dveří.
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Mechanické vlastnosti hliníku propůjču-
jí oknům a dveřím mimořádnou odolnost  
vůči poškození, častému používání i  
klimatickým vlivům. Vybrané typy profi-
lů s doplňkovým těsněním a přerušeným  
tepelným mostem vykazují výborné tepelně  
izolační vlastnosti.
Dveře jsou standardně vybaveny těsně-
ním ze syntetické pryže a 20 mm vysokým  
prahem. Na přání je doplníme kvalitním kováním  
předních evropských výrobců, doplňkovými  
bezpečnostními prvky, zvonkovými tably,  
automatickými zavírači a dalšími užitečnými

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA

doplňky.



PE® 78 N / N+ / N HI
OKENNÍ SYSTÉM se zvýšenou tepelnou izolací

PE® 78 N / N+ / N HI
DVEŘNÍ SYSTÉM se zvýšenou tepelnou izolací

Vynikající tepelně a zvukově izolační profilový  
systém (uzavřená komora pod sklem, výplň z poly-
styrénu aj.). Vysoce pevný a stabilní systém určený 
pro stavby s požadavkem na co nejlepší izolační

 
Tento systém je jedním z nejvíce energeticky účin-
ných řešení díky speciálnímu odizolování vybraných 
částí (uzavřená komora pod sklem, vyplnění komo-
ry tepelného mostu izolační vložkou). 

Zasklení/Výplně dvojsklem či trojsklem, orna-
mentálním sklem nebo neprůhlednými panely o 
tloušťce 23–61 mm.
Těsnění s prodlouženou životností (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1200 x 2800 mm, dvoukřídlých 
2400 x 2700 mm.

Zasklení/Výplně dvojsklem či trojsklem, ornamen-
tálním sklem nebo neprůhlednými panely o tloušťce 
23–61 mm.
Těsnění ze syntetické pryže (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1400 x 2500 mm, dvoukřídlých 
2500 x 2500 mm.

Počet komor:                             
3
Počet těsnění:                            
2
Stavební hloubka:             
78 mm
Hloubka křídla:                 
78  mm
Uw:                
1,0–1,4 (verze „+“ do 1,5) H
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O®PE® 78 N / N+ / N HI PE® 78 EI DesignLine
DVEŘNÍ SYSTÉM protipožárníDVEŘNÍ SYSTÉM panelový

Profil křídla umožňuje jednostranné „zalícování“ 
křídla v jedné rovině s vnějším rámem. Designový 
povrch výplně závisí na zvoleném typu panelu.  
Systém je vhodný především pro rodinné domy.

Systém pro vnitřní i vnější protipožární stěny  
s požární odolností EI 30 a EI 60 nebo pro fixní pole 
dle normy EI 120.

Výplně jednostranně překryvné s maximální 
tloušťkou 60 mm.
Kování neviditelné
Panty skryté, válečkové nebo povrchové.
Těsnění ze syntetické pryže (EPDM).
Maximální rozměry konstrukcí 
jednokřídlých 1250 x 2500 mm, dvoukřídlých 
2500 x 2500 mm.
Práh vysoký standardně 20 mm.

Zasklení/Výplně dvojsklem či trojsklem nebo neprů-
hlednými panely.
Maximální rozměry konstrukcí
jednokřídlých jsou 1400 x 2400 mm, dvoukřídlých 
2400 x 2400 mm.
Práh vysoký standardně 20 mm.
Požární odolnost a kouřová neprůchodnost je zajiš-
těna pomocí sádrových nebo silikonových vložek v 
profilu.

Počet komor:        
3
Počet těsnění:        
2
Stavební hloubka:     
78 mm
Hloubka křídla:        
78  mm
Uw:                             
1,0–1,6 

26 27

Počet komor:                             
3
Počet těsnění:                            
3
Stavební hloubka:             
78 mm
Hloubka křídla:                 
86 mm
Uw:                
0.84 - 1,3 (verze „+“ do 1,5)

Počet komor:        
3
Počet těsnění:        
2
Stavební hloubka:     
78 mm
Hloubka křídla:        
78  mm

řešení.



SLIDING SL® 1600 TT HI  /  TT+  /  TT
POSUVNÉ SYSTÉMY

Zasklení / Výplně izolační dvojsklo nebo izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla Ug až 0,5 W/m2K. 
Hloubka zasklívací drážky 12–51 mm.
Značková kování a zámky PONZIO® a G-U®.  
Varianty: klika-mušle nebo klika-klika s cylindrickou oboustrannou vložkou FAB® 
Těsnění s prodlouženou životností (EPDM).
Maximální rozměry: š. 3300 x v. 2200 mm nebo š. 1600 x v. 3000 mm. Rozměry nutno vždy konzultovat.

Struktura profilů umožňuje provedení stabilních velkorozměrových konstrukcí, a to až šesti-křídlových 
o maximální hmotnosti křídla 400 kg. Jedná se o 3komorové profily s přerušeným tepelným mostem. 
Polyamidový tepelný most je vyztužen skelnými vlákny. Tento systém je perfektně odolný vůči nepříznivým 
klimatickým vlivům.

Verze „+“ je navíc vybavena těsněním pod sklem a izolační vložkou ve vybraných částech profilu. Verze 
„HI“ je navíc vybavena izolační vložkou v křídle.

Posuvný systém je určen především pro vnější konstrukce a byl  
vyvinut pro nejnáročnější zákazníky. Splňuje vysoké požadavky 
na izolační vlastnosti a současně nabízí vysoký komfort ovládání. 
Mezi velké výhody systému patří možnost elegantního zapuštění  
do podlahy, čímž je docíleno minimální spáry mezi podlahou a rámem.

Stavební hloubka rámu (1-kolej):               160 mm
Stavební hloubka rámu (2-kolej):               160 mm
Stavební hloubka rámu (3-kolej):               247 mm
Stavební hloubka křídla:                               67 mm
Výška rámu:                                                 47 mm
Výška křídla:                                                 94 mm
Pohledová výška:                                        125 mm
Uw:                                 1,3–1,7 (verze „HI“ 1,2–1,6)
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FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PONZIO®

PF® 152 HI
FASÁDNÍ SYSTÉM se zvýšenou tepelnou izolací

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné 
jakýmkoliv druhem skla nebo neprůhlednými 
panely o tloušťce 2–56 mm.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou 
životností (EPDM).

Systém prosklených fasád sloupkově-příčkový 
Ponzio PF 152 s lepší tepelnou izolací je nejčastěji  
používaný v energeticky úsporných budovách. 
Díky speciální konstrukci termického dílu, jež 
vyplňuje prostor pod a mezi skly, zlepšuje  
parametry celé konstrukce. Rámový součinitel 
prostupu tepla Uf = 0,69 W/m2 K (s termikem 48 
mm),  Uf = 1,13 W/m2 K (s termikem 24 mm). 

Stavební hloubka: 
52–326 mm
Šířka sloupků: 
52 mm
Šířka příček: 
52 mm
Šířka vnějších 
krycích lišt: 
51 mm

PF® 152 ESG
FASÁDNÍ SYSTÉM

Stavební hloubka: 
52–326 mm
Šířka sloupků: 
52 mm
Šířka příček: 
52 mm
Šířka vnějších 
krycích lišt: 
51 mm

Zasklení/Výplně jednoduché či vícenásobné jakým-
koliv druhem skla nebo neprůhlednými panely o 
tloušťce 6–60 mm.
Těsnění ze syntetické pryže s prodlouženou život-
ností (EPDM).
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Systém prosklených fasád sloupkově-příčkový  
PF 152 se strukturálním zasklením.  Tento fa-
sádní systém se skvělými tepelně a zvukově  
izolačními vlastnostmi tvoří z vnější strany jednot-
nou hladkou skleněnou stěnu rozdělenou svislými  
a vodorovnými liniemi v šířce 22 mm.  Rámový sou-
činitele prostupu tepla Uf = 1,45 - 1,65 W/m2 K.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ



Volitelná nabídka RI OKNA®

01
K

02
B S

Č

RAL

03
B S

Č

RAL

04
K

05
K

06
K

07
B Š

08
K

09
B S

Č

RAL

10
B S

B

11 12
K

13

14

04 Dveřní klika

05 Dveřní klika

06 Dveřní koule

07 Stavěč dveřního křídla

08 Rozeta (bez zakrytí; se zakrytím; bezpečnostní)

09 Dveřní pant

10 Samozavírač a ramínko GEZE® TS2000/TS4000

11 Zvonkové tablo

12 Poštovní schránky

13 Jednobodový zámek

14 Tříbodový zámek

15 Madlo kovové - typ A
( jednostranné nebo oboustranné)

16 Madlo rovné typ FS ( jednostranné nebo oboustranné)

17 Madlo kovové - typ B
( jednostranné nebo oboustranné)

18 Madlo kovové - typ C
( jednostranné nebo oboustranné)

19 Madlo kovové - typ G
( jednostranné nebo oboustranné)

20 Madlo kovové - typ I
( jednostranné nebo oboustranné)

01 Okenní klika

02 Okenní klika

03 Okenní klika

15
K

16
K

17
K

18
K

19
K

20
K

B

S

B

Bílá
Stříbrná
Bronzová

K

RAL

Č Černá
Kartáčovaný nerez
Barvy dle vzorníku RAL®
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DŘEVĚNÉ SYSTÉMY

REAL® 78 REAL® 78
DVEŘNÍ SYSTÉMOKENNÍ SYSTÉM
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Stavební hloubka:                                     78 mm
Stavební hloubka křídla:                           78 mm
Výška rámu STANDARD:                           78 mm
Výška křídla STANDARD:                        140 mm
Výška pohledu STANDARD:                     177 mm 

38 39

Stavební hloubka:                                     78 mm
Stavební hloubka křídla:                           78 mm
Výška rámu STANDARD:                           78 mm
Výška křídla STANDARD:                          82 mm
Výška pohledu STANDARD:                     119 mm 

U okenního systému izolační dvojsklo s teplým rámečkem (Ug až 0,6 W/m²K, Uw až 0,83 W/m²K) 
U dveřního systému (Ug až 1,1 W/m²K, Uw až 1,2 W/m²K) 
Celoobvodové kování viditelné či skryté s mikroventilací a několika bezpečnostními body MACO® MULTI-
MATIC nebo POWER s neviditelnými panty. U dveřních profilů MACO® PROTECT. 
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL odstíny    
Bezpečnost okna standardně vybaveny zvýšenou bezpečnostní ‘‘C‘‘, proti nahodilým zlodějům. Dveře 
standardně vybaveny vícebodovou rozvorou s bezpečnostními trny a klikou s ochrannou proti odvrtání. 

TĚSNĚNÍ 
2

TĚSNĚNÍ 
2

ZASKLENÍ
24-40

(mm)
ZASKLENÍ

24-40

(mm)

Řada dřevěných oken REAL vyniká řemeslnou zručností spojenou s moderní technologií výroby a spoleh-
livě splňuje nároky na energeticky úsporné bydlení. K odolnosti našich dřevěných eurooken přispívá uni-
kátní povrchová úprava, která zaručuje, že Vám budou okna sloužit dlouhá léta. Produkt je vhodný jak 
do novostaveb, tak i rekonstrukcí. Stavební hloubka umožňuje zasklení jak dvojskly tak i trojskly.  



PREMIUM® 92
OKENNÍ SYSTÉM
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PREMIUM® 92 HST
POSUVNÝ SYSTÉM

HS portály - zdvižně posuvné dveře s komfortním ovládáním a bezbariérovým prahem umožňují 
konstruovat velké prosklené plochy a spojit obytnou část domu se zahradou. Systém kování a 
posuvných kolejnic Siegenia umožňuje bezpečně, komfortně a snadno ovládat křídla o hmotnosti 
400kg. Křídla je možné vybavit tlumiči SOFT CLOSE, které se nechají neviditelně integrovat do křídla. 

40 41

PREMIUM 92 HST se vyznačuje skvělými 
tepelně izolačními vlastnostmi. Zasklení 
speciálním trojsklem umožňuje velkoplošné 
prosklené stěny využít i v domech s 
nízkoenergetickým a pasivním standardem. 
Dřevěné profily si můžete nechat natřít 
krycím lakem nebo přírodní lazurou, která 
zvýrazní přirozenou kresbu dřeva.

Stavební hloubka:                                    92 mm
Stavební hloubka křídla:                          92 mm
Výška rámu STANDARD:                          78 mm
Výška křídla STANDARD:                       140 mm
Výška pohledu STANDARD:                    177 mm 

Stavební hloubka:                                  214 mm
Stavební hloubka křídla:                          92 mm
Výška rámu:                                             56 mm
Výška křídla:                                    140 / 92 mm
Výška pohledu:                     140 / 153 / 167 mm 

PRÉMIOVÁ KVALITA, ÚTULNÝ DOMOV 

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m²K, Uw až 0,7 W/m²K).  
Kování SIEGENIA AUBI®.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL, těsnění - bílá, rustikální, šedá.      
Okapnice bílá, bronz, tmavě hnědá, stříbrná, RAL nástřik.  
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti. 
Bezpečnost standard nebo příplatková RC2.

PREMIUM® 92
DVEŘNÍ SYSTÉM

Stavební hloubka:                                       92 mm
Stavební hloubka křídla:                             92 mm
Výška rámu STANDARD:                             78 mm
Výška křídla STANDARD:                            82 mm
Výška pohledu STANDARD:                       119 mm 

TĚSNĚNÍ 
2

TĚSNĚNÍ 
2

U okenního systému izolační dvojsklo s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m²K, Uw až 0,7 W/m²K). 
U dveřního systému (Ug až 0,5 W/m²K, Uw až 0,74 W/m²K). 
Celoobvodové kování viditelné či skryté s mikroventilací a několika bezpečnostními body MACO® MULTI-
MATIC nebo POWER s neviditelnými panty. U dveřních profilů MACO® PROTECT. 
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL odstíny    
Bezpečnost okna standardně vybaveny zvýšenou bezpečnostní ‘‘C‘‘, proti nahodilým zlodějům. Dveře 
standardně vybaveny vícebodovou rozvorou s bezpečnostními trny a klikou s ochrannou proti odvrtání. 

ZASKLENÍ
40-50

(mm)

ZASKLENÍ
40-50

(mm)

Řada dřevěných oken a dveří PREMIUM vyniká řemeslnou zručností a spolehlivě splňuje nejvyšší možné 
nároky na energeticky úsporné a pasivní bydlení. K odolnosti našich dřevěných eurooken přispívá unikátní 
povrchová úprava, která zaručuje, že Vám budou sloužit dlouhá léta. Produkt je vhodný jak do novostaveb 
tak i rekonstrukcí. 
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DŘEVOHLINÍKOVÉ SYSTÉMY

CLASSIC® 78/92 CLASSIC® 78/92
DVEŘNÍ SYSTÉMOKENNÍ SYSTÉM
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TĚSNĚNÍ 
4

Stavební hloubka:              78 + 18 mm / 92 + 18 mm
Stavební hloubka křídla:    78 + 18 mm / 92 + 18 mm 
Výška rámu STANDARD:                                   87 mm
Výška křídla STANDARD:                                  81 mm 
Výška pohledu STANDARD:                             122 mm 

U okenního systému izolační trojsklo s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,83 / 0,79 W/m2K). 
U dveřního systému (Ug až 0,6 W/m2K, Uw až 1,2 / 1,1 W/m2K). 
Značkové celoobvodové viditelné či skryté kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body 
MACO® MULTI-MATIC/POWER. U dveřních profilů MACO® PROTECT. 
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL odstíny, těsnění - černá.   
Bezpečnost okna standardně vybaveny zvýšenou bezpečnostní ‘‘C‘‘, proti nahodilým zlodějům. Dveře 
standardně vybaveny vícebodovou rozvorou s bezpečnostními trny a klikou s ochrannou proti odvrtání. 

TĚSNĚNÍ 
2

Stavební hloubka:              78 + 18 mm / 92 + 18 mm
Stavební hloubka křídla:    78 + 18 mm / 92 + 18 mm 
Výška rámu STANDARD:                                   87 mm
Výška křídla STANDARD:                                120 mm 
Výška pohledu STANDARD:                             162 mm 
Výška spodního křídla STANDARD:                200 mm 

ZASKLENÍ
48-50

(mm)
ZASKLENÍ

48-50

(mm)

Okna a dveře řady CLASSIC kombinují výhody dvou vynikajících materiálů. Přírodní dřevo zajišťuje pří-
jemný pocit v interiéru, zvenku chrání odolný hliník před povětrnostními vlivy a zajišťuje téměř neome-
zenou životnost. Velká škála tradičních i netradičních barev a lazur je zárukou výjímečnosti. Nechybí 
možnost AL spojů svařovaných nebo lisovaných. 



LINEAR® 78/92 LINEAR® 78/92 
DVEŘNÍ SYSTÉMOKENNÍ SYSTÉM

46

TĚSNĚNÍ 
4

Stavební hloubka:             78 + 18 mm / 92 + 18 mm
Stavební hloubka křídla:   78 + 18 mm / 92 + 18 mm 
Výška rámu:                                                     87 mm
Výška křídla:                                                     81 mm 
Výška pohledu:                                               122 mm 

Stavební hloubka:             78 + 18 mm / 92 + 18 mm
Stavební hloubka křídla:   78 + 18 mm / 92 + 18 mm 
Výška rámu:                                                     87 mm
Výška křídla:                                                   120 mm 
Výška pohledu:                                               162 mm 
Výška spodního křídla:                                   200 mm

Řada LINEAR vyniká řemeslnou zručností a spolehlivě splňuje nároky na energeticky úsporné bydlení. 
Vlivem své unikátní povrchové úpravy vám bude sloužit dlouhá léta. Dveře jsou standardně vybaveny 
vícebodovou rozvorou s bezpečnostními trny a klikou s ochranou proti odvrtání.

CLASSIC® 78 HST
POSUVNÝ SYSTÉM

Řada CLASSIC v našem portfóliu systémů má zaoblené linie hliníkových krytů, které pohledově oddě-
lují rám i křídlo. Možnost zasklení tohoto systému je 48 mm. Nechybí možnost AL spojů svařovaných 
nebo lisovaných.

 
Řada CLASSIC je systém určený pro ty, 
kteří preferují tradiční řešení. Přírodní 
dřevo zajišťuje příjemný pocit v interiéru, 
odolný hliník zvenčí chrání před povětr-
nostními vlivy a zajišťuje téměř neome-
zenou životnost.

Stavební hloubka:                          196 + 18 mm
Stavební hloubka křídla:                  78 + 18 mm
Výška rámu:                                             73 mm
Výška křídla:                                           100 mm
Výška pohledu:                         100/162/168 mm 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE BYDLENÍ  
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TĚSNĚNÍ 
4

U okenního systému izolační trojsklo s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,83 / 0,79 W/m2K). 
U dveřního systému (Ug až 0,6 W/m2K, Uw až 1,2 / 1,1 W/m2K). 
Značkové celoobvodové viditelné či skryté kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body 
MACO® MULTI-MATIC/POWER. U dveřních profilů MACO® PROTECT. 
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL odstíny, těsnění - černá.   
Bezpečnost u okenního profilu standard nebo příplatková RC2, u dveřního profilu vícebodová bezpečnostní.

ZASKLENÍ
48-50

(mm)
ZASKLENÍ

48-50

(mm)

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m²K, Uw až 0,84 W/m²K).  
Možnosti spoje hliníkového opláštění lisované / svařované.   
Kování SIEGENIA AUBI®.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL, těsnění - černá.      
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti. 
Bezpečnost standard nebo příplatková RC2.
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QUADRAT® 78/92
OKENNÍ SYSTÉM

TĚSNĚNÍ 
4

Řada QUADRAT je opatřena ostrým hranatým opláštěním. Plocha křídla a rám jsou v jedné rovině a 
tvoří tak na pohled jednolitou plochu. Okna a dveře jsou vhodná pro všechny typy staveb. 

LINEAR® / QUADRAT® 78 HST
POSUVNÝ SYSTÉM

QUADRAT® 78/92
DVEŘNÍ SYSTÉM

48 49

U okenního systému izolační trojsklo s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m2K, Uw až 0,83 / 0,79 W/m2K). 
U dveřního systému (Ug až 0,6 W/m2K, Uw až 1,2 / 1,1 W/m2K). 
Značkové celoobvodové viditelné či skryté kování s mikroventilací a několika bezpečnostními body 
MACO® MULTI-MATIC/POWER. U dveřních profilů MACO® PROTECT. 
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL odstíny, těsnění - černá.   
Bezpečnost u okenního profilu standard nebo příplatková RC2, u dveřního profilu vícebodová bezpečnostní.

ZASKLENÍ
48-50

(mm)

TĚSNĚNÍ 
4

ZASKLENÍ
48-50

(mm)

Stavební hloubka:             78 + 18 mm / 92 + 18 mm
Stavební hloubka křídla:   78 + 18 mm / 92 + 18 mm 
Výška rámu:                                                     87 mm
Výška křídla:                                                     81 mm 
Výška pohledu:                                               122 mm 

Stavební hloubka:             78 + 18 mm / 92 + 18 mm
Stavební hloubka křídla:   78 + 18 mm / 92 + 18 mm 
Výška rámu:                                                     87 mm
Výška křídla:                                                   120 mm 
Výška pohledu:                                               162 mm 
Výška spodního křídla:                                   200 mm

Izolační trojsklo standardně s teplým rámečkem (Ug až 0,5 W/m²K, Uw až 0,84 W/m²K).  
Možnosti spoje hliníkového opláštění lisované / svařované.   
Kování SIEGENIA AUBI®.  
Barevnost přírodní lazury nebo RAL, těsnění - černá.      
Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, meranti. 
Bezpečnost standard nebo příplatková RC2.

 
Pro uživatele a projektanty jsou oblíbené 
především pro svou praktičnost s možností 
exkluzivních barevných kombinací a po-
vrchových úprav. Tento čistý a moderní  
design lze snadno přizpůsobit s fasádou ka-
ždé vaší staby a uspokojit i ty nejnáročnější 
uživatele. 

Stavební hloubka:                             196 + 12 mm
Stavební hloubka křídla:                     78 + 14 mm
Výška rámu:                                                73 mm
Výška křídla:                                              100 mm
Výška pohledu:                            100/162/168 mm 

DOKONALÝ POHYB V MODERNÍM PROVEDENÍ

Řady LINEAR / QUADRAT jsou určené pro ty, kteří preferují moderní řešení. Přírodní dřevo zajišťuje 
pohodlný pocit v interiéru, odolný hliník zvenčí chrání před povětrnostními vlivy a zajišťuje téměř ne-
omezenou životnost a spolehlivou funkci. Možnost zasklení 48 mm. Nechybí možnost AL spojů svařo-
vaných nebo lisovaných. 
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IMITACE A BARVY
Imitace designů značky DEKOR® (platí pro plastové i hliníkové systémy)

Bílá
RAL 9003 (SALAMANDER® Weiß)

Zlatý dub 51
COVA® 49158

Ořech 21
COVA® 49201

Tmavý dub 25
HORNSCHUCH® F436-2007

Mahagon 26
COVA® 49107 (SALAMANDER®)

Winchester 63
COVA® 49240

Standardní nabídka

Macoré 40
RENOLIT® 3162.002.167

Tiama 62
COVA® 49237 PN

Dunkelrot 06
(Tmavě červená)
RENOLIT® 3081.050.167

Weinrot 19
RENOLIT® 3005.050.167

Brillantblau 14
RENOLIT® 5007.050.167

Stahlblau 11
RENOLIT® 5150.050.167

Moosgrün 10
(Mechově zelená)
RENOLIT® 6005.050.167

Dunkelgrün 03
(Mechově zelená)
RENOLIT® 6125.050.167

Lichtgrau 73
RENOLIT® 7251.050.167

Achatgrau 72 
RENOLIT® 7038.050.167

Basaltgrau 74
RENOLIT® 7012.050.167

Schokobraun 22
(Hnědý palisandr)
RENOLIT® 8875.050.167

Metbrush Alu 69
HORNSCHUCH® F436-1001

Dunkelblau 05
RENOLIT® 5030.095.167

Douglasie 27
RENOLIT® 3152.009.167

Horská borovice 50
RENOLIT® 3069.041.167

Meranti 61 
COVA® 49233 PR

Oregon IV 52
RENOLIT® 1192.001.167

Vermont
COVA® 49254 PL

Grau 02
RENOLIT® 7155.050.167

Beige 31
HORNSCHUCH® 456 5015

Altweiss 01
HORNSCHUCH®  456 5053

Anthrazitgrau 70
RENOLIT® 7016.050.167

Cheyenne 64
RENOLIT® 3214.009.195

Polareiche 43
436.3081

Metbrush Anthrazit 67
436.1006

Nestandardní nabídka

Standardní a nestandardní nabídka dekorů a barev se může u jednotlivých profilových řad lišit. Pro konkrétní výběr dekoru či barvy 
je nutno kontaktovat našeho obchodního zástupce. Další dekory a barvy jsou k dispozici pouze na dotaz, nebo dle nejaktuálnější 
nabídky společnosti RI OKNA®. Výše uvedený vzorník barev je pouze orientační. Jednotlivé dekory a barvy vyobrazené na obrázcích 
se mohou ve skutečnosti lišit. Více informací Vám poskytnou obchodní zástupci naší společnosti a také více se můžete dozvědět 
na webových stránkách www.renol.cz
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BARVY RAL®
Odstíny dle vzorníku RAL® (platí pouze pro hliníkové systémy a AluClipy)

Díky anodické oxidaci můžeme zachovat pravý efekt přírodního hliníku, aniž bychom se báli jeho zestárnutí. Eloxováním lze získat 
až deset tónů kovového vzhledu. Pro koho je kov opticky příliš studený materiál, toho rozehřejeme více než třemi sty druhy barev 
nanášených práškovou technologií. Využíváme kompletní stupnice RAL® a nabízíme i metalické barvy, které jsou známé spíše 
z automobilového průmyslu. Výše uvedený vzorník barev je pouze orientační. Jednotlivé barvy vyobrazené na obrázcích se mohou 
ve skutečnosti lišit. Více informací Vám rádi poskytnou obchodní zástupci naší společnosti.

2002 2003 2004 2005

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3009 3011 3012 3013

3014 3015 3016 3017 3018 3020 3022 3024 3026 3027 3028 3031 3032 3033 4001 4002 4003 4004

4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010

5011 5012 5013 5014 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 6000 6001 6002

6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020

6021 6022 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 7000 7001 7002

7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030

7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 8000

8001 8002 8003 8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8024 8025 8028

8029 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9010 9011 9016 9017 9018 9022 9023

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

1021 1023 1024 1026 1027 1028 1036 1037 2000 20011032 1033 1034 1035

5352

Anthrazit Satin 88
REN 7016.050.097

Alux DB703 96
HORNSCHUCH®  436 1014

Woodec Turner Oak
F4703001
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12. Bezbarvý lak * 
Dřevina: smrk

13. Mléčná * 
Dřevina: smrk

14. Vlašský ořech * 
Dřevina: smrk

15. Wenge *  
Dřevina: smrk

* Textury označené tímto symbolem nelze uplatnit u dřevěných profilů

TEXTURY DŘEVĚNÝCH A  
DŘEVOHLINÍKOVÝCH PROFILŮ

TEXTURY HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PONZIO®  

Třešeň Dub antický Dorato Mahagon

Palisandr Borovice Starý dub Višeň

Standardní a nestandardní nabídka dekorů a barev se může u jednotlivých profilových řad lišit. 

TEXTURY HLINÍKOVÝCH OPLÁŠTĚNÍ PRO DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA 
 

AD-03-MAT OŘECH AD-05-MAT ZLATÝ  
DUB

AR-RAL7016-MAT AR-RAL9016-MAT AR-RAL7042-MAT

AR-RAL9006-MAT AM-15-FS AM-13-FS AM-04-FS AM-02-FS

Višeň

Ořech 
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Tento produktový katalog vydává akciová společnost RI OKNA a.s., IČ: 60724862, DIČ: CZ60724862, se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, 
Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626 (dále jen „společnost RI OKNA®“) s 
cílem informovat veřejnost o výrobcích a službách, které na trhu nabízí zejména prostřednictvím členů své obchodní sítě. Katalog je určen 
výhradně pro osobní nekomerční využití v souladu s právním řádem České republiky.

Přestože úplnosti, přesnosti a aktuálnosti údajů o jednotlivých produktech je věnována veškerá péče, informace v tomto katalogu obsažené 
jsou pouze obecné povahy, mohou být bez dalšího měněny a společnost RI OKNA® ani členy obchodní sítě společnosti RI OKNA® nezavazují. 
Údaje vztahující se k jednotlivým výrobkům mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření kupní ani jiné smlouvy. V 
zájmu trvalého zdokonalování svých produktů si společnost RI OKNA® vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího modifikovat popisované vlastnosti 
a specifikace produktů představovaných v tomto katalogu. Typy jednotlivých produktů jakož i příslušenství se mohou od platné nabídky 
lišit. Společnost RI OKNA® nenese odpovědnost za případné chyby nebo omyly obsažené v tomto katalogu. Bližší informace o sortimentu, 
technické specifikaci, cenách, prodejních a záručních podmínkách, možnostech a podmínkách financování nákupu, jakož i termínech dodávek 
lze získat jak u společnosti RI OKNA®, tak u členů její obchodní sítě.

Tento katalog a jeho jednotlivé části požívají ochrany podle právních předpisů v oblasti práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví a 
dalších obecně závazných právních předpisů. Jakékoli nakládání s katalogem nebo jeho obsahem v rozporu s právními předpisy a s jeho 
účelem, a to bez ohledu na způsob či formu (zejména kopírování, reprodukování, publikování, upravování obsahu katalogu a jeho jednotlivých 
částí apod.), je bez předem uděleného písemného souhlasu společnosti RI OKNA® zakázáno.
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RI OKNA a.s.
Na Bažantnici 1554
696 81 Bzenec
Česká republika

telefon: +420 518 389 511; +420 518 389 519
volejte zdarma: 800 746 562 (800 RI OKNA)

e-mail: info@ri-okna.cz
www.ri-okna.cz

2020 © RI OKNA a.s.

Partner RI-OKNA ve vaší blízkosti


