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V˘roba a technológia

Referencie

na svet

Garancia kvality

Nov˘ pohºad
Pohºadov na svet je nepreberné mnoÏstvo
a medzi tie príjemnej‰ie urãite patrí pohºad z vlastného okna.
INCON sa v˘robe okien a dverí venuje uÏ viac ako 15 rokov a v˘sledky hovoria
jednoznaãne: pouÏitie ‰piãkov˘ch technológií, kvalitné materiály, certifikát riadenia
kvality ISO 9001, tvoriv˘ marketing, sieÈ obchodn˘ch zastúpení a montáÏnych skupín
po celom Slovensku, spoºahliv˘ a flexibiln˘ záruãn˘ aj pozáruãn˘ servis.
Prepracovan˘ systém predaja, v˘roby a montáÏe okien INCON umoÏÀuje garantovaÈ vysokú kvalitu v˘robkov
a sluÏieb, krátke dodacie lehoty a konkurenãné ceny.
Najlep‰ím meradlom úspechu sú státisíce vyroben˘ch okien, ktoré si uÏívajú spokojní zákazníci nielen
na Slovensku, ale aj v âechách, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Ukrajine, Rusku a Chorvátsku.
Staãí si len správne vybraÈ. Budeme radi pri tom.
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Predaj a technická príprava v˘roby

Vízia
ako cesta
Kúpa okien je dôleÏité rozhodnutie, nakoºko ide o finanãne
nároãnú a dlhodobú investíciu. Okná vytvárajú v domove
tepelnú pohodu, zabezpeãujú zvukovú izoláciu a sú v˘razn˘m
architektonick˘m prvkom stavby. Aby sme vám uºahãili v˘ber
v ‰irokej ponuke tvarov a farieb profilov, skiel, kovaní
a doplnkov, vybudovali sme sieÈ zastúpení na celom
Slovensku. Blízko vá‰ho domova tak máte moÏnosÈ prezrieÈ
si vzorky a poradiÈ sa s kvalifikovan˘mi pracovníkmi,
ktorí navrhnú optimálny typ okna podºa va‰ich potrieb.

Okná INCON je moÏné kúpiÈ prostredníctvom
stavebného sporenia alebo na splátky s v˘hodn˘mi podmienkami. Predaj na splátky
vybavujeme priamo v predajni okien INCON,
priãom na v˘ber máte viac moÏností spotrebného úveru alebo splátkového systému
predaja. SplatnosÈ môÏe byÈ aÏ päÈ rokov.

Presné rozmery okien stanovíme na základe zamerania,
ktoré uskutoãní montáÏna skupina. DôleÏit˘m detailom je
fakt, Ïe okná montuje tá istá montáÏna skupina, ktorá ich
zamerala. Dosiahli sme t˘m kvalitnú realizáciu zamerania,
ão je základn˘m predpokladom bezproblémovej montáÏe.
A vy dopredu poznáte pracovníkov, ktorí budú va‰e okná
montovaÈ.
Pred zadaním okien do v˘roby je kaÏdá zákazka spracovaná
na oddelení technickej prípravy v˘roby. Skúsen˘ tím pracovníkov kontroluje navrhnuté technické rie‰enie a pripravuje
podklady pre v˘robu. Zákazky sú spracované v ‰peciálnom
kon‰trukãnom programe, ktor˘ zároveÀ generuje dáta
pre riadiace poãítaãe strojov vo v˘robe. V˘sledkom je v˘roba
bez papierovej dokumentácie a vysoká kvalita kaÏdej v˘robnej
operácie.
Pracovníci predaja, technickej prípravy v˘roby a pracovníci
montáÏnych skupín sú pravidelne ‰kolení o najnov‰ích
trendoch a kon‰trukãn˘ch moÏnostiach pri v˘robe okien.
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ako cesta
V˘roba okien INCON sa realizuje v nad‰tandardn˘ch podmienkach a s pouÏitím najmodernej‰ej technológie.
Nové v˘robné haly a sklady majú plochu viac ako 8 000 m2. Technológia v˘roby patrí svojimi parametrami
k absolútnej ‰piãke a umoÏÀuje dosahovaÈ vysokú kvalitu kaÏdého okna – automatické nárezové a obrábacie
centrá, automatické skrutkovanie oceºov˘ch v˘stuÏí, ‰tvorhlavové a ‰esÈhlavové zváracie automaty, zaãisÈovacie CNC stroje, centrá na montáÏ kovania, vertikálne linky s pneumatick˘mi lismi na zasklievanie. Stroje ovládané poãítaãom sú on-line napojené na kon‰trukãn˘ program na oddelení technickej prípravy v˘roby. Trvale
zabezpeãiÈ vysokú kvalitu okien vyrában˘ch z modern˘ch obl˘ch profilov je moÏné len s pouÏitím technológie riadenej poãítaãmi. Kapacita v˘roby je viac ako 20 000 okien mesaãne.

V˘roba a technológia

Vízia

Evidencia vo v˘robe a kontrola kvality je zabezpeãovaná ãiarov˘mi kódmi. KaÏdé okno INCON je oznaãené
ochrannou známkou a v˘robn˘m ãíslom s ãiarov˘m kódom.

Nárezové a obrábacie centrum

Automatické skrutkovanie v˘stuÏí
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V˘roba a technológia

Vízia
ako cesta

·esÈhlavov˘ zvárací automat

Kovacie centrum
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CNC zaãisÈovací automat

Zasklievacia linka

Fantázia
Okná INCON

ako in‰pirácia
V˘ber vhodného typu okna závisí od druhu stavby, potrieb zákazníka a jeho finanãn˘ch moÏností. V‰etky
okná INCON sú certifikované a pravidelne testované v autorizovanej skú‰obni aj na Stavebnej fakulte STU
a na v‰etky sa vzÈahuje rovnaká záruka. V ponuke sú ‰tyri základné typy okien INCON:
Profilov˘ systém

INCON Basic

INCON Elegance

INCON Luxury

INCON Luxury ULTRA

Poãet vnútorn˘ch komôr rámu a krídla

3

5

5

4 + PU pena

Stavebná hæbka rámu v mm

60

71

76

76

Predsadené krídlo

x

•

•

•

Sivé tesnenie v bielych oknách

•

•

•

•

Poãet tesnení medzi rámom a krídlom

2

2

3

3

Skryté odvodÀovacie dráÏky*

•

•

•

•

Kovanie so striebornou povrchovou úpravou*

•

•

•

•

Pánty s nastaviteºn˘m prítlakom pohybu krídla

o

•

•

•

Poistka proti chybnej manipulácii s kovaním*

o

•

•

•

Mikrovetranie so 6 nastaviteºn˘mi polohami*

o

o

•

•

Madielko a zacvakávaã

o

o

o

o

Izolaãné dvojsklo 24 mm, U=1.1 W/m2K

•

•

•

•

Nerezov˘ di‰tanãn˘ rámik skla (tepl˘ okraj)

o

o

o

o

Kovanie

Izolaãné sklo

• dodávané ‰tandardne

Vonkaj‰ia
teplota -10 °C

o moÏné doobjednaÈ

Vonkaj‰ia
teplota 0 °C

Vnútorná
teplota 20 °C

x nie je moÏné doobjednaÈ

*podºa kon‰trukãn˘ch moÏností

Vnútorná
teplota 20 °C

INCON Luxury
Obojstranná laminácia

âervená ãiara
je izoterma 10 °C

14.56 °C
11.62 °C

Termovízne
snímky

Farba ako radosÈ
V‰etky typy okien INCON môÏu byÈ vyrobené z bielych profilov
alebo môÏu byÈ laminované ‰peciálnou fóliou, ktorá môÏe imitovaÈ
dekor dreva alebo môÏe byÈ farebná. Profil laminovan˘ z obidvoch
strán je zafarben˘ aj v hmote, ãím sa dosiahne na pohºad verná imitácia
dreven˘ch eurookien, so zachovaním v‰etk˘ch v˘hod plastov˘ch okien.
Na okná môÏe byÈ z vonkaj‰ej strany nasaden˘ ‰peciálny hliníkov˘ profil
„ALU clip“, ktor˘m sa dosiahne vzhºad hliníkov˘ch okien.

mahagón

moru‰a

zlat˘ dub

ãokoládovohnedá

sierra

nevada

toskána

INCON Luxury
ALU clip

modrá

oceºovomodrá

bledosivá

sivá
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INCON Basic

JednoduchosÈ
ako krása
Plastové okná INCON Basic v sebe spájajú vysokú kvalitu
typickú pre kaÏdé okno INCON, jednoduché tvary profilu
a cenovú dostupnosÈ. Sú vhodné na pouÏitie do kaÏdého typu
stavby. Vyrábajú sa z 3-komorov˘ch profilov, ktoré postaãujú
pre pouÏitie v klimatick˘ch podmienkach na Slovensku.
Biele okná sa dodávajú s bledosiv˘m tesnením.
Veºká vonkaj‰ia komora umoÏÀuje pouÏiÈ skryté
odvodnenie, kde odvodÀovacie dráÏky nie sú
priamo viditeºné. K oknám INCON Basic je moÏné
doplniÈ kompletn˘ sortiment príslu‰enstva
a doplnkov, ktoré zvy‰ujú jeho úÏitkovú hodnotu
a komfort pri pouÏívaní.

izolaãné dvojsklo, ‰tandardne so súãiniteºom
prechodu tepla U=1.1 W/m2K
vzduchová izolaãná medzera,
‰tandardne plnená argónom
molekulové sito proti roseniu skla
zaoblená zasklievacia li‰ta s tesnením
tesnenie pod sklom
3-komorov˘ krídlov˘ profil
eurodráÏka pre kovanie
oceºová pozinkovaná v˘stuÏ v krídle aj v ráme
vonkaj‰ie dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
vnútorné dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
3-komorov˘ rámov˘ profil
so stavebnou hæbkou 60 mm
dráÏky pre pripojenie doplnkov˘ch
a spojovacích profilov a na uchytenie
montáÏnych kotiev
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Elegancia
INCON Elegance

ako vyváÏenosÈ
Plastové okná INCON Elegance v sebe kombinujú modern˘
dizajn, v˘borné technické parametre a zaujímavú cenu.
Vyrábané sú z 5-komorov˘ch profilov s modern˘mi obl˘mi
tvarmi a stavebnou hæbkou rámu 71 mm. Biele okná sa
dodávajú s bledosiv˘m tesnením. V oknách sa ‰tandardne
pouÏíva skryté odvodnenie. Okno INCON Elegance
laminované fóliou imitujúcou drevo je veºmi
v˘hodnou alternatívou dreven˘ch eurookien.
K oknám INCON Elegance je v ponuke
‰irok˘ sortiment príslu‰enstva a doplnkov.

izolaãné dvojsklo, ‰tandardne
so súãiniteºom prechodu
tepla U=1.1 W/m2K
vzduchová izolaãná medzera,
‰tandardne plnená argónom
molekulové sito proti roseniu skla
zaoblená zasklievacia li‰ta s tesnením
tesnenie pod sklom
5-komorov˘ zaoblen˘ krídlov˘ profil
eurodráÏka pre kovanie
oceºová pozinkovaná v˘stuÏ
v krídle aj v ráme
vonkaj‰ie dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
vnútorné dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
5-komorov˘ rámov˘ profil
so stavebnou hæbkou 71 mm
dráÏky pre pripojenie doplnkov˘ch
a spojovacích profilov a na uchytenie
montáÏnych kotiev
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INCON Luxury

Luxus
ako technológia
Plastové okná INCON Luxury sú exkluzívnym v˘robkom
pre zákazníkov s najvy‰‰ími nárokmi. Integrujú v sebe
najnov‰ie poznatky okennej techniky – stavebná hæbka rámu
76 mm, 5-komorov˘ systém, predsadené krídlo, tri dorazové
tesnenia medzi rámom a krídlom, nadãasové oblé tvary.
Okná sú vhodné na pouÏitie aj do nízkoenergetick˘ch budov.
V bielych oknách majú v‰etky tesnenia bledosivú farbu.
V oknách sa ‰tandardne pouÏíva skryté odvodnenie,
mikrovetranie so 6 nastaviteºn˘mi polohami,
poistky proti chybnej manipulácii s kovaním
a pánty s nastaviteºn˘m prítlakom pohybu krídla.
K oknám INCON Luxury je v ponuke ‰irok˘
sortiment príslu‰enstva a doplnkov.

izolaãné dvojsklo, ‰tandardne
so súãiniteºom prechodu tepla U=1.1 W/m2K
vzduchová izolaãná medzera,
‰tandardne plnená argónom
tesnenie pod sklom
molekulové sito proti roseniu skla
zaoblená zasklievacia li‰ta s tesnením
5-komorov˘ zaoblen˘ krídlov˘ profil
oceºová pozinkovaná v˘stuÏ v krídle
vonkaj‰ie dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
eurodráÏka pre kovanie
stredové tesnenie medzi rámom a krídlom
vnútorné dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
5-komorov˘ rámov˘ profil
so stavebnou hæbkou 76 mm
oceºová pozinkovaná v˘stuÏ v ráme

10

dráÏky pre pripojenie doplnkov˘ch a spojovacích
profilov a na uchytenie montáÏnych kotiev

Luxus
INCON Luxury ULTRA

ako profesionalita
Plastové okná INCON Luxury ULTRA sú modifikované okná INCON Luxury vyrábané ‰peciálne
pre nízkoenergetické domy. Vonkaj‰ie a vnútorné
komory rámu aj krídla sú vyplnené ‰peciálnou
polyuretánovou penou, ãím sa spolu s trojsklom

s U=0,6 W/m2K v˘razne zlep‰ujú tepelnoizolaãné vlastnosti okna.
V˘nimoãné okná INCON Luxury ULTRA
sú ìal‰ím dôkazom technického náskoku okien INCON pred konkurenciou.

izolaãné trojsklo so súãiniteºom prechodu
tepla U=0.6 W/m2K
vzduchová izolaãná medzera,
‰tandardne plnená argónom
tesnenie pod sklom
molekulové sito proti roseniu skla
zaoblená zasklievacia li‰ta s tesnením
4-komorov˘ zaoblen˘ krídlov˘ profil
vyplnen˘ PU penou
oceºová pozinkovaná v˘stuÏ v krídle
vonkaj‰ie dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
eurodráÏka pre kovanie
stredové tesnenie medzi rámom a krídlom
vnútorné dorazové tesnenie
medzi rámom a krídlom
4-komorov˘ rámov˘ profil
so stavebnou hæbkou 76 mm
oceºová pozinkovaná v˘stuÏ v ráme
PU pena
dráÏky pre pripojenie doplnkov˘ch
a spojovacích profilov a na uchytenie
montáÏnych kotiev
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Hliníkové presklené kon‰trukcie

PrecíznosÈ
ako v˘chodisko
Hliníkov˘ program INCON Aluminium pokr˘va
celú ‰kálu presklen˘ch kon‰trukcií vyrában˘ch
z hliníkov˘ch profilov s preru‰en˘m tepeln˘m mostom
– okná, dvere, zimné záhrady a fasády. Jednotlivé
prvky je moÏné otváraÈ, vyklápaÈ alebo posúvaÈ
mechanicky, prípadne automaticky.
Povrchy hliníkov˘ch profilov sú upravované naná‰aním prá‰kov˘ch farieb podºa vzorkovnice RAL,
eloxáÏou (anodickou oxidáciou) v rôznych odtieÀoch
alebo lamináciou s imitáciou dreva. Povrchové úpravy
sú vysokoodolné proti poveternostn˘m vplyvom
a nevyÏadujú Ïiadnu údrÏbu.

Presklené hliníkové kon‰trukcie INCON
Aluminium sa vyrábajú modernou technológiou
z hliníkov˘ch profilov od renomovan˘ch európskych v˘robcov. Moderná technológia, kvalitn˘
materiál, tradícia a skúsenosti s v˘robou v˘plní
stavebn˘ch otvorov získané od roku 1992 spolu
poskytujú záruku nad‰tandardnej kvality v˘robkov a sluÏieb znaãky INCON Aluminium.
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Hliníkové okno

Hliníkové dvere laminované

ako v˘chodisko
Zimná záhrada dodáva vá‰mu domu nové dimenzie.
Presklené plochy zimn˘ch záhrad vytvárajú pôsobivé
efekty v celkovej architektúre vá‰ho domu. Dostatoãné
presvetlenie interiéru prirodzen˘m svetlom priná‰a
príjemnú atmosféru v interiéri zimnej záhrady. V období
zimn˘ch mesiacov zachytáva mnoÏstvo slneãnej energie,
a t˘m zvy‰uje tepelnú pohodu. Pri projektovaní zimnej
záhrady je dôleÏité, aby bol dodrÏan˘ vzájomn˘ súlad medzi
pevnou ãasÈou domu a zimnou záhradou, ão sa dá
dosiahnuÈ súhrou pouÏit˘ch materiálov, farieb, tvaru
a veºkosti zimnej záhrady. Zimná záhrada sa dá vhodne
pouÏiÈ napríklad aj na zastre‰enie exteriérov˘ch bazénov.
Súãasné profilové systémy, pouÏívané pri kon‰trukcii
zimn˘ch záhrad, sú vzhºadovo veºmi príjemné a zároveÀ
spæÀajú v‰etky poÏiadavky kladené na statickú pevnosÈ.

Hliníkové presklené kon‰trukcie

PrecíznosÈ

V stenách zimnej záhrady môÏu byÈ in‰talované okná
a dvere, ktoré môÏu byÈ otvárateºné, otvárateºno-sklopné,
sklopné alebo posuvné. V strechách zimn˘ch záhrad je
moÏné umiestniÈ stre‰né okná ovládané buì mechanicky,
alebo motoricky.
Tienenie zimnej záhrady môÏe byÈ vonkaj‰ie alebo
vnútorné. K tieniacim prvkom patria rolety, Ïalúzie, textilné
závesy a markízy.
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Dvere
Dvere

ako domov
Vchodové dvere INCON sú vyrábané
z plastov˘ch alebo hliníkov˘ch profilov.
Podºa typu stavby vám pracovník predaja
odporuãí, ktor˘ typ dverí je vhodné pouÏiÈ.
Plastové vchodové dvere dosahujú bezkonkurenãnú pevnosÈ a rozmerovú stabilitu
vìaka unikátnej kon‰trukcii prepojenia
oceºov˘ch v˘stuÏí krídel kovov˘mi
odliatkami v rohoch.

Hliníkové dvere

Hliníkové vchodové dvere sú vhodné
do administratívnych budov, ‰kôl a pod.,
kde sú dvere vystavované nadmernému
namáhaniu a opotrebovaniu. Hliníkové dvere
je moÏné spájaÈ s plastov˘mi oknami INCON.
V plastov˘ch vchodov˘ch dverách INCON je ‰tandardne
pouÏité uzamykanie jaz˘ãkom a dvomi kusmi otoãného
zasúvacieho masívu, ão poskytuje nad‰tandardnú bezpeãnosÈ dverí
s moÏnosÈou automatického zamykania.

Plastové dvere

V ponuke sú profilované, dráÏkované
a hladké dverové
v˘plne pre plastové
a hliníkové dvere
a v˘plÀové panely
pre univerzálne
pouÏitie, napríklad
pre zimné záhrady.
V˘plne dverí

Detail
uzamykania
dverí
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K dverám je moÏné dodaÈ rôzne doplnky, ak˘mi sú madlá, samozatváraã, stavaã krídla, elektrick˘ vrátnik a pod. Kompletná ponuka
dverov˘ch v˘plní.
Klopadlo

Dverové kºuãky a madlá

ako dokonalá bezpeãnosÈ
V oknách INCON sa pouÏíva Winkhaus autoPilot, ‰piãkové kovanie s jedineãnou úrovÀou stability,
bezpeãnosti a funkãnosti, ktoré zabezpeãuje jednoduchú a bezpeãnú manipuláciu s oknami.
·tandardne sa dodáva so striebornou povrchovou úpravou.

Okenné kºuãky

Kovanie, kºuãky

Detail

Strieborné
kovanie
biela

zlatá

Mikrovetranie so 6 polohami
matn˘ chróm

bronzová so zámkom

BeÏn˘mi doplnkami kovania
môÏu byÈ: poistka proti chybnej
manipulácii s kovaním, pánt
s nastaviteºn˘m prítlakom krídla,
mikrovetranie so 4 alebo 6 polohami,
detská poistka proti otvoreniu
okna, madielko
so zacvakávaãom
na balkónové dvere a pod.

Magnetick˘ snímaã
v rámovej ãasti kovania

V oknách môÏu byÈ integrované nad‰tandardné
prvky kovania, ak˘mi sú napríklad uzatváracie ãapy
so zv˘‰enou bezpeãnosÈou alebo magnetick˘ snímaã
informujúci alarm alebo inteligentn˘ systém kúrenia
o stave otvorenia/zatvorenia okna.
Uzatvárací ãap
so zv˘‰enou
bezpeãnosÈou

Uzatvárací ãap s magnetom
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Parapety

Tvar
ako forma
Vnútorné drevotrieskové parapety sa vyrábajú z vodeodolnej drevotriesky. Sú povrchovo upravené
kvalitn˘m HPL laminátom hrúbky 0,5 mm alebo dekoraãn˘m a protiÈahov˘m laminátom. Parapety s HPL
fóliou sú odolné proti nárazom, po‰kriabaniu, oderu a teplu. Povrch parapetu nedáva moÏnosÈ hromadeniu
prachu, ºahko sa ãistí a je ideálny pri zvlá‰È vysok˘ch poÏiadavkách na hygienu, napr. v nemocniciach,
detsk˘ch izbách alebo pre osoby trpiace alergiou.

Dekoraãn˘ laminát

HPL fólia

biela

ãere‰Àa

tmav˘ dub

jel‰a

mramor

buk paren˘

svetl˘ dub

mahagón

Vnútorné plastové parapety sa vyrábajú z komôrkového PVC. Sú povrchovo upravené kvalitnou fóliou
a sú odolné proti nárazom, po‰kriabaniu a oderu.

biela

mramor

zlat˘ dub

buk

Vonkaj‰ie hliníkové parapety sú vyrobené z extrudovaného hliníkového profilu s hrúbkou 1,8 – 2,3 mm
alebo z oh˘baného hliníkového plechu s hrúbkou 1 mm. Povrch parapetov je upraven˘ eloxovaním
a lakovaním v bielej a hnedej farbe. Na konce parapetov sa osádzajú plastové dilataãné krytky.

biela
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svetl˘ bronz

hnedá

ako priestor
Izolaãné sklá chránia a ‰etria Ïivotné prostredie, zniÏujú náklady na vykurovanie a zabezpeãujú príjemné
prostredie bytu alebo domu. Nová generácia tepelnoizolaãn˘ch skiel udrÏuje v dome teplo a v lete zabraÀuje
prehrievaniu obytn˘ch priestorov.

Farebné sklá

Vzorované sklá

Izolaãné sklá pouÏívané v oknách INCON sú zloÏené z dvoch, prípadne troch tabúº skla.
·tandardne sa pouÏíva sklo so súãiniteºom prechodu tepla U=1,1 W/m2K a vzduchovou nepriezvuãnosÈou
32 dB. V ponuke je rôznorodá kombinácia skladby skiel, ‰iroká farebná ‰kála, deliace ozdobné mrieÏky
a bezpeãnostné prvky skla.
UkáÏky okrasn˘ch mrieÏok
Vzorky vybran˘ch druhov skiel

kombinácia
s bezpeãnostn˘m
sklom kalen˘m
(ESG)

Izolaãné sklo

Svetlo

kombinácia
s bezpeãnostn˘m
sklom lepen˘m
(VSG)

Hodnota súãiniteºa prechodu
tepla U v závislosti od spôsobu
zasklenia

kombinácia
s bezpeãnostn˘mi
sklami lepen˘mi
(VSG)

kombinácia
s drôtosklom

deliaca okrasná
mrieÏka typ
Sprosse 2000

Duplex
(Wiener-Sprosse)

deliaca okrasná
mrieÏka typ 8 x 6

bezpeãnostná
hliníková mreÏa
(Tetra-mreÏa)

jednoduché zasklenie
4 mm

izolaãné dvojsklo
4/16/4 mm

izolaãné trojsklo
4/12/4/12/4 mm

Ultra Neutral
4/16/4 mm

U = 5,8 W/m2K

U = 2,9 W/m2K

U = 2,0 W/m2K

U = 1,1 W/m2K

Hodnota U vyjadruje mnoÏstvo
tepla, ktoré unikne oknom.
âím niÏ‰ia je táto hodnota,
t˘m niÏ‰ie sú straty energie

Teplota na povrchu skla
v interiéri
vonkaj‰ia teplota -10 °C
vnútorná teplota +20 °C
50 % vlhkosÈ vzduchu

-1,5 °C

+5 °C

+10 °C

+15 °C

námraza

orosenie okna

moÏnosÈ
orosenia okna

ãist˘ v˘hºad

0%

50,8 %

66,2 %

83,1 %

100 %

49,2 %

33,8 %

16,9 %

Úspora
finanãn˘ch prostriedkov
na energie (úspora voãi
jednoduchému zaskleniu
pri 30 m2 skla zodpovedajúca
men‰iemu rod. domu s cca
130 m2 obytn. plochy)
MnoÏstvo energie v %
potrebnej na vyrovnanie
tepeln˘ch strát spôsoben˘ch
únikom tepla cez okná

17

TieÀ
Rolety

ako hra
Rolety chránia pred chladom, teplom, hlukom a plnia aj bezpeãnostnú funkciu. INCON ponúka rolety s komorov˘mi plastov˘mi
lamelami alebo s hliníkov˘mi lamelami s penovou v˘plÀou –
obidve v ‰irokej palete farieb. Zákazník si môÏe vybraÈ rôzne typy
ovládania od ºahkého mechanického navíjania aÏ po ‰piãkovú
motorizáciu.

Základné typy roliet:
Predokenné rolety
Ideálne pre dodatoãnú montáÏ roliet na hotov˘ dom alebo byt.
Montujú sa priamo na rám okna dvoma spôsobmi:
1. s priznanou krabicou – krabica je viditeºná,
2. s nepriznanou krabicou – krabica je opatrená krytom,
ktor˘ okrem estetickej funkcie zvy‰uje aj bezpeãnosÈ.

Nadokenné rolety
Tento systém je urãen˘ pri osadení nov˘ch okien.
Roleta sa montuje na plastové okno a osadí sa
priamo na mieste otvoru starého okna. ·peciálne
Zateplenie
20 mm

nadokenné systémy s nepriznanou krabicou sú
urãené pre novostavby. Ich v˘hodou je vynikajúca
tepelná a zvuková izolácia. Krabica môÏe byÈ skrytá
pod omietkou vonkaj‰ej fasády.

Heraklit
Omietka
15 mm
Heraklit
8 mm

Omietka
Revízna
klapka
UpevÀovací
uholník

Ukotvenie
do prekladu

V˘vodka
pre popruh

Zateplenie
Revízna
klapka
Nosiã
omietky

Vzorky
roliet
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ako hra
Interiérové Ïalúzie z hliníkov˘ch lamiel tvoria svojím elegantn˘m dizajnom a bohatou farebnou paletou
s oknami INCON jeden harmonick˘ celok. Natáãanie a spú‰Èanie lamiel sa prevádza pomocou elegantnej
guºôãkovej retiazky. Prevedenie horizontálnych Ïalúzií je moÏné aj pri atypick˘ch tvaroch okien a dverí.
Îalúzie sú nenároãné na obsluhu a údrÏbu.

Îalúzie a sieÈky

TieÀ

Celotieniaca Ïalúzia

SieÈky proti hmyzu sú vyrábané
z kvalitn˘ch materiálov od popredn˘ch
v˘robcov protislneãnej a protihmyzovej
ochrany, ktoré zaruãujú dlhú ÏivotnosÈ, farebnú
stálosÈ a vysokú pevnosÈ. V ponuke sú posuvné, navíjacie
a pevné sieÈky na okná aj dvere. SieÈovina zo skleného
vlákna je impregnovaná syntetick˘m materiálom,
takÏe odoláva v‰etk˘m poveternostn˘m podmienkam.

SieÈka proti hmyzu
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MontáÏ a servis

Kompetencia
ako charakter
Správna montáÏ okien vpl˘va veºkou mierou na ich kvalitu a bezproblémovú funkãnosÈ. Z tohto dôvodu
je montáÏ okien INCON realizovaná odborne za‰kolen˘mi a skúsen˘mi montáÏnymi skupinami.

MontáÏou okien v‰ak na‰a starostlivosÈ o zákazníka
nekonãí – sme pripravení ihneì rie‰iÈ prípadné
problémy v rámci záruãného servisu a reagovaÈ
na poÏiadavky zákazníkov po uplynutí záruãnej
doby. Preto sú na‰e montáÏne skupiny a servisní
technici k dispozícii na celom Slovensku.

Informácie o najbliÏ‰om predajnom mieste alebo montáÏnej skupine vám poskytneme
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na bezplatnom ãísle 0800 188 188.

SpokojnosÈ
Referencie

ako smerovanie

Rodinn˘ dom Bratislava

P l a s t o v é

Business centrum Bratislava

o k n á

Rodinn˘ dom Kalinkovo

Bytov˘ dom Bratislava

Administratívna budova Bratislava

Bytov˘ dom Bratislava

Rodinn˘ dom Rakúsko
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ako smerovanie

P l a s t o v é

Bytov˘ dom Bratislava

o k n á

Referencie

SpokojnosÈ

Kasíno Pie‰Èany

Rodinn˘ dom Rajecké Teplice

Bytov˘ dom Bratislava
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Rodinn˘ dom Prievidza

Bytov˘ dom Bratislava

Pohodlie

Rodinn˘ dom Tále

Autosalón Trnava

H l i n í k o v é

Bytov˘ dom Prievidza

k o n ‰ t r u k c i e

Referencie

ako naplnenie

KniÏnica Stavebnej fakulty STU Bratislava

Budova poisÈovne Bratislava

Obchodné stredisko Uhersk˘ Brod
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www.incon.sk
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Informácie o najbliÏ‰om zastúpení vám poskytneme
na bezplatnej infolinke 0800 188 188

