
Systém vchodových dveříSystém okenních profilů

Nadčasový design rovného křídla Pres-
tige se prolíná s vysokou funkčností 
moderní technologie výroby oken. 
Profil dosahuje vynikající hodnoty 
zvukové a tepelné izolace. Je optimál-
ním kvalitním řešením pro požadavky 
moderních staveb. Díky vynikajícím 
tepelně-izolačním parametrům při 
stavební hloubce 76 mm je výhodným 
dlouhodobě energeticky efektivním  
a ekologickým řešením, které vyhoví 
náročným požadavkům.

Systém Prestige je velice kvalitní okenní profil s ideálně vyváženými parametry z hlediska ekologie, designu a funkčnosti. Okna s profily Prestige 
jsou určeny pro všechny, kteří hledají nejlepší možná řešení. Díky mimořádným tepelně-izolačním vlastnostem a propracovanému designu spl-
ňují profily Prestige náročné požadavky kladené na moderní stavby. Můžete si tedy vychutnat dobrý pocit ze správného rozhodnutí.  

P R E S T I G E

Okenní profil 
Standart line Prestige AD 

Okenní profil 
Standart +line Prestige MD 

Vchodové dveře 

Předsazené křídlo s technickými li-
niemi dodává oknům Prestige exklu-
zivní vzhled. V kombinaci se širokou 
škálou možností barevných dekorů, 
hlavně imitací dřeva, umožňuje široké 
možnosti použití při rekonstrukcích, 
ale také při stylových novostavbách. 
Tři těsnění zlepšují izolační vlastnos-
ti profilu a umožňují zabudování i do 
nejvyšších poschodí budov (do 100 
m). Variabilita systému umožňuje po-
užít k rámu se třemi těsněními i rovné 
křídlo.

Dveřní systémy Prestige jsou charakte-
ristické svým optimálním vyvážením. 
Dveře přesvědčí nejen vynikajícími 
tepelně-izolačními vlastnostmi, ale také 
neobvykle vysokou zatížitelností. Zvýše-
nou odolnost vůči křivení a dlouhodo-
bému statickému namáhání garantuje 
zejména stabilní konstrukce rámu díky  
patentovanému profilovému systému  
s ocelovými výztuhami. Velký výběr de-
signových variant dovoluje vyrábět dve-
ře úplně podle individuálních potřeb zá-
kazníka - designově sladěné vchodové  
a zdvižně posuvné dveře.



Vchodové dveře Prestige / Vodorovný řez Varianta s otevíráním dovnitř / Varianta s otevíráním ven

VÁŠ PRODEJCE:

Komfort / Bezpečnost Úspora energie / Kvalita Tvar

Zasklení 24 až 44 mm: Vychází vstříc široké 
nabídce speciálních tepelně-izolačních a zvu-
kově-izolačních skel. 
Dvojpatková zasklívací lišta podle DIN 
18545: Zvýšená odolnost proti násilnému vnik-
nutí.
Silné výztuhy s přiléhavým tvarem: Stabilní 
konstrukce okna. 
Kování: Vysoká funkčnost a životnost / upev-
nění kování přes dvě komory.
Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 
13 mm: Možnost dovybavení s vysokou odol-
ností proti vloupání.

Tři celoobvodová těsnění v případě MD, dvě 
celoobvodová těsnění v případě AD: Vynika-
jící tepelná izolace, odolnost proti větru a za-
tékání.
Výška drážky pro sklo 25 mm: Optimální 
tepelná izolace / potlačení kondenzace vody.
Šestikomorová technologie: Vynikající tepel-
ná izolace / hodnota Uf =1,1 W/m²K.
Otvory pro odvodnění a dekompresi přes 
komory: Ochrana proti vlhkosti a korozi ocelo-
vých výztuh v komorách.
Stavební hloubka 76 mm: Vynikající tepelná 
izolace pro úsporu nákladů na topení.

Široká škála přídavných profilů: Vhodné ře-
šení pro každý stavební detail.
Zaoblení 20°: Dobré odvádění vody / harmo-
nický design.
Designové možnosti: Velký výběr dekorů 
a barev / dekor s vzhledem dřeva, s perličkovou 
strukturou nebo s metalickým povrchem.

Sladěné provedení fasády:
K systému Prestige jsou k dispozici i další pro-
dukty Inoutic, např. zdvižně posuvné dveře.

Systém okenních profilů

INOUTIC IC PLUS INOUTIC IC ECO PLUS INOUTIC IC DESIGN  PLUS

P R E S T I G E

KONCEPCE RECYKLACE / INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENEM INICIATIVY PRO RECYKLOVÁNÍ PLASTOVÝCH
OKEN, KTERÁ POD JMÉNEM » REWINDO GMBH « ZASTUPUJE NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.

Okenní profil 
Standart line Prestige AD / Vodorovný řez

Okenní profil 
Standart +line Prestige MD / Vodorovný řez

Tepelná izolace
Součinitel přechodu tepla:
zasklení  s Ug=1,1 W/(m2K), AL dist. rámeček: Uw=1,3 W/(m2K)
zasklení s Ug=1,1 W/(m2K), dist. rámeček TGI SPACER: Uw=1,2 W/(m2K)
zasklení s Ug =0,6 W/(m2K), dist. rámeček TGI SPACER Uw= 0,86 W/(m2K)

Tepelná izolace
Součinitel přechodu tepla:
zasklení s Ug=1,1 W/(m2K), AL dist. rámeček: Uw=1,3 W/(m2K)
zasklení s Ug=1,1 W/(m2K), dist. rámeček TGI SPACER: Uw=1,2 W/(m2K)
zasklení s Ug =0,6 W/(m2K), dist. rámeček TGI SPACER Uw= 0,86 W/(m2K)


