je prvo podjetje, ki proizvaja dekorativne PVC
profile s povsem novim, brezčasnim 3D lesenim videzom,
skoraj popolnoma enakem videzu pravega lesa - tudi po
površinski strukturi profila.

Osnovna barva profilov je
bela. Med barvami poleg
lesnih vzorcev najdete
tudi zelene, rdeče, modre,
sive, antracit vse do črne
in dveh odtenkov srebrne
barve.
Lahko se odločite za
enostranski dekor ali
obojestranski dekor ali
izberete
kombinacijo
dveh različnih dekorjev.

NOVAK E92 d.o.o. je družinsko podjetje z več kot
35 letno tradicijo proizvodnje kvalitetnih izdelkov
za stanovanjsko gradnjo in poslovne objekte.
Podjetje pri izdelavi svojih izdelkov uporablja najkvalitetnejše
..
materiale - profilacijo nemškega sistema SCHUCO, lastne
sisteme profilov - in najsodobnejšo CNC tehnologijo, ki
zagotavljajo visoko trajnost, odpornost in sodoben izgled
izdelkov ALU in PVC stavbnega pohištva ter različnih
sodobnih fasad.
V okviru programa PVC oken in vrat ponujamo v lastni
proizvodnji
izdelana sodobna, energetsko varčna plastična
..
okna SCHUCO, razvita na osnovi izkušenj in s komponentami
aluminijastih sistemov, ki predstavljajo odločilno prednost v
kvaliteti in trajnosti tesnenja pred ostalimi ponudniki
plastičnega stavbnega pohištva.

Poleg sistemske garancije vam ponujamo :
strokovno svetovanje, izmere, izdelavo ponudb,
kreditiranje, montažo, demontažo, servis, ... .
Pokličite nas na GSM 051 415 420

Dodatna oprema
Za zmanjšanje vdora toplote v prostor so zelo primerna
zunanja senčila, ko je senčilo na zunanji, fasadni strani okna.
Izbirate lahko med roletami, zunanjimi žaluzijami, roloji,
polkna.

Visoka kvaliteta in estetsko dovršeni izdelki
ob uporabi prvovrstnih materialov.
V podjetju že 20 let izdelujemo vse vrste ALU oken,
balkonskih vrat, drsnih vrat, vhodnih vrat, zimskih
vrtovov, nadstreškov,... vse z originalnimi mehanizmi
proizvajalca in v skladu z njihovimi priporočili vgradnje.

Senčnje z žaluzjami in/ali senčenje s screeni (notranjimi n
zunanjimi). Z njimi upravljate z ročico. V primeru izvedbe na
elektromotorni pogon jih upravljate s tipalom ali daljincem.
Pri moderni gradnji se velikokrat pojavijo zunanje žaluzije, ki
dajo hiši linijski videz.
Sistem omogoča tudi vgradnjo komarnikov.
Pri vseh
profilacijah uporabljamo visoko kvalitetna original
..
SCHUCO okovja, ki zvišujejo trajnost in protivnomno zaščito
PVC elementov

Predstavljamo nekaj sodobnih visoko toplotno izolativnih
ALU sistemov za okna/vrata Schüco AWS/ADS :
AWS 70.HI (High Insulation) ima 70 mm osnovne globine podboja. Okensko

krilo je globine 80 mm, večprekatno sredinsko tesnilo in poglobljena
steklitvena tesnila preprečujejo kroženje zraka iz hladne na toplo površino
profila... Koeficient toplotne prevodnosti profilov«Uf« je 1,7 W/m2K.

AWS 75.SI (Super Insulation) z 75mm osnovne globine podboja in 85 mm

globine krila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni
izolativni material. Profili so zunaj poravnani, na notranji strani je 10 mm zamika
pri krilu... Koeficient toplotne prevodnosti profilov«Uf« je 1,3 W/m2K.
Več si oglejte na www.novake92.si ali nas pokličite. Radi Vam bomo svetovali.

ENERGETSKO
VARČNO,
SODOBNO

PVC STAVBNO POHIŠTVO
NOVE GENERACIJE
“OKNA, KI ŽIVIJO Z VAMI”

Schüco AWS 75.SI

Prostor lahko zasenčijo ali v celoti
zatemnijo.
Rolete vas učinkovito varujejo
pred soncem in hrupom ter
prostor
dodatno
toplotno
izolirajo
in
protivlomno
zaščitijo.
Glede na obliko omarice, kamor se
rolete zvijejo, ločimo tri vrste rolet:
predokenske nadometne, predokenske podometne in
nadokenske rolete.
Odločite se lahko za druge vrste SENČENJA :

Schüco AWS 70 SL.HI

Eno najboljših senčil na fasadni
strani okna predstavljajo rolete.
Rolete so lahko iz pvc ali alu lamel.

ALU stavbno pohištvo

Dodatki in barvni dekorji

Barvna paleta profilov, ki obsega preko 30 različnih odtenkov
barv, je izjemna in vam dopušča skoraj neomejeno domišljijo.

ZAKAJ Novak E92

SCHÜCO

www.novake92.si

Hkrati pa ne smete pozabiti na prezračevanje, ker ne živimo od toplote temveč od zraka.
Redno prezračevanje majhnih prostorov, kroženje zraka med prostori in/ali vgraditev
zračnikov v okna so le nekatere možne rešitve, kako zmanjšati možnost nastanka plesni.

Pasivne hiše so objekti prihodnosti.
So energetsko varčne in bivanjsko komfortne. Sistem
CORONA SI82+ z aluminijastimi ojačitvami, dodatnimi
vakuumskimi vložki ter tesnili okoli stekel v kombinaciji s
posebnim troslojnim steklom in RAL-montažo zadosti vsem
zahtevam pasivne gradnje stanovanjskih objektov.
Venthoterm prezračevalnik omogoča prezračevanje
prostorov ne da bi se ob tem izgubljala energija.

Kvaliteta
VSE ZA STANOVANJSKO GRADNJO,
IN RENOVIRANJE :
ALU in PVC stavbno pohištvo
ALU vrtno pohištvo
ALU fasade
ALU protipožarna vrata
ALU predelne stene OFFICE E92

Lastnosti in prednosti sistema CORONA SI82+ :

Pet (5) komorna profilna konstukcija CORONA CT 70 je
osnova za okna z zelo dobro izolacijo. V povezavi z neprekinjenimi pripirnimi EPDM tesnili - s standardnim dvojnim
tesnenjem in dodatnim sredinskim tretjim tesnilom - in
toplotno zaščitnim steklom so zagotovljene najboljše izolacijske vrednosti.
Sistem Corona CT 70 MD z dodatnim srednjim tesnilom
omogoča najvišje udobje tesnenja, kar se odraža predvsem v
izboljšani zvočni izolativnosti. Močne jeklene ojačitve v
profilih skrbijo za visoko stabilnost in dolgo življenjsko dobo
elementov.
Okna in vrata Corona CT 70 odlikuje njihov brezčasni
dizajn in ozke konture profilov. Konturi profilov Rondo (ločno
krilo) in Classic (ravno krilo) opredeljujeta individualni stil
stanovanjske hiše.

Zahtevajte svoj izvod kataloga
“Sodobnega stavbnega pohištva iz umetnih mas”
podjetja NOVAK E92 d.o.o. iz Ljutomera in pokličite na
GSM 051 415 420

ALU stavbno pohištvo

Zadnja leta se v stanovanjske bloke
pospešeno vgrajujejo kalorimetri, s
katerimi se zmanjšuje poraba
ogrevanja.
Vendar samo kalorimetri niso dovolj.
Potrebno je poskrbeti tudi za boljšo izolativnost oken in vrat,
saj se bo le ob oknih, ki tesnijo lahko zmanjšalo ogrevanje
radiatorjev. Nova okna in vrata so torej naložba, ki gre z roko
v roki s kalorimetri.
Okna Schüco so kvalitetna okna in vam bodo v dolgotrajno
zadovoljstvo. Izjemno kvaliteto tesnenja oken zagotavljajo
visoko kvalitetna EPDM tesnila, ki se skozi leta uporabe
stavbnega pohištva ne skrčijo in ne začnejo preperevati.

Zimski vrtovi, fasade

V
okviru
programa
PVC
stavbnega pohištva sistema
SCHÜCO vam ponujamo več
profilacij, ki dosegajo zelo dobre
rezultate iz naslova energetske varčnosti zunanjega stavbnega
pohištva s poudarkom na trajnosti elementov ter vrhunski kvaliteti
tesnenja oken in vrat proizvedenih v našem podjetju.

Znižajmo stroške kurjave s PVC okni,
ki res tesnijo.

osem (8) komorni profilni sistem z izolacijskimi vrednostmi do 0,75 W/mK
visoka statična zanesljivost s patentiranim aluminijskim spojem
večja gradbena globina 82 mm
tri ravnine tesnenja z EPDM tesnili, odpornimi na vremenske vplive
ozke vidne širine omogočajo maksimalen vpad svetlobe
široka ponudba barv in dekorjev
izvedba tudi kot okenska vrata z nizkim pragom po DIN 18025

NOVAK E92 d.o.o.
Ul. V. prekomorske brigade 11,
9240 LJUTOMER
info@novake92.si

GSM 051 415 420

www.novake92.si

PVC okna, vrata

To niso samo dekorativni
elementi, temveč vplivajo tudi na
kvaliteto vašega počutja v vašem
domu - na kompletno atmosfero
prostora, tako vizualno kot
funkcijsko.

Stanovanjska gradnja - T R E N D I

Energetsko varčno PVC stavbno pohištvo

Okna in vrata prispevajo
velik delež k stilu in
karakterju vašega doma.

