NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
V ČESKÉ REPUBLICE

Jako první v České republice využívá naše firma

Firma TpEUROokna je český výrobce dřevěných oken a vchodových dveří

nejmodernější technologie výroby eurooken

již od roku 1999. Od svého vzniku klade důraz na nejvyšší kvalitu materiálu

a vchodových dveří. V lednu 2012 jsme zahájili

a provedení. Během let se sortiment firmy rozšířil o mnoho typů dřevěných

výrobu na německém obráběcím centru Weinig

a dřevohliníkových oken a vchodových dveří. Výrobky firmy TpEUROokna

Conturex 124.

jsou certifikovány dle platných technických norem a certifikace se pravidělně

Výroba probíhá zcela automaticky a je vysoce

opakují. Kvalita materíálu a provedení je nejdůležitější součástí firemní filozofie,

flexibilní. Conturex přebírá úkony několika strojů.

důkazem toho je poskytování 10-ti leté garance Longlife Home na povrchovou

Je vybaven až 140 obráběcími nástroji pro řezání,

úpravu.

frézování a vrtání. Jednotlivé okenní dílce jsou
uchyceny pomocí jedinečného patentovaného
upínacího systému, což umožňuje nejvyšší

Firma TpEUROokna patří již řadu let ke stabilním a významným českým
výrobcům dřevěných a dřevohliníkových eurooken a dveří.

přesnost opracování.
Díky této špičkové technologii Vám nabízíme
okna a dveře nejvyšší kvality.
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EUROOKNA
Na základě nových poznatků spolu s novými zkušenostmi v oboru
a stále náročnějších požadavků technických norem se v současné době
specializujeme výhradně na výrobu eurooken typu IV78 Gold Thermo
a IV92 Gold Thermo plus. Jedná se o nejmodernější eurookna, která se
vyznačují vysokou kvalitou, tepelnou i zvukovou izolací, dlouhou životností,
bezpečností a příjemným designem.
Okna GOLD 78 THERMO a GOLD 92 THERMO PLUS splňují veškeré nároky
současných technických norem a jsou pravidelně certifikována.
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THERMO

GOLD 78

THERMO PLUS

GOLD 92

Eurookno z profilu IV78 s tepelnou izolací celého okna
U=0,9W/(m2.K)
vhodné do zateplených a energeticky úsporných staveb

Eurookno z profilu IV92 s tepelnou izolací celého okna U=0,71
W/(m2.K)
vhodné do zateplených a energeticky úsporných staveb

 izolační trojsklo U=0,7 W/(m2.K) ve složení 4–12–4–12–4 mm
 tepelná izolace celého okna Uw=0,9
 lepený eurohranol o šířce 78 mm
 zvuková izolace 33 dB
 dřeviny: smrk, borovice, modřín, meranti, dub, red grandis
 výběr ze 12 barevných odstínů lazur, krycích barev dle
RAL vzorníku s možností dvoubarevného provedení
 záruka 5 let, popř. garance 10 let LONG LIFE HOME

 izolační trojsklo U=0,5 W/(m2.K) ve složení 4–18–4–18–4 mm
 tepelná izolace celého okna Uw=0,71
 lepený eurohranol o šířce 92 mm
 zvuková izolace 33 dB
 dřeviny: smrk, borovice, modřín, meranti
 výběr z 12 barevných odstínů lazur, krycích barev dle
RAL vzorníku s možností dvoubarevného provedení
 záruka 5 let, popř. garance 10 let LONG LIFE HOME

MIRA

GOLD 78 A 92 ALU
Dřevohliníkové eurookno z profilu IV 78 s tepelnou izolací
celého okna až U=0,9
 izolační trojsklo U=0,7
 stavební hloubka 94 mm
 dřeviny: smrk, borovice, modřín, meranti, dub, red grandis
 široká škála lazur a laků včetně bezbarvého provedení
 ZÁRUKA 15 LET na povrchovou úpravu
Dřevohliníkové eurookno z profilu IV 92 s tepelnou izolací
celého okna až U=0,75
izolační trojsklo U=0,5
 stavební hloubka 108 mm
 dřeviny: smrk, borovice, modřín, meranti, red grandis
 široká škála lazur a laků včetně bezbarvého provedení
 ZÁRUKA 15 LET na povrchovou úpravu

MIRA CONTOUR VFN
GOLD 78 A 92 ALU

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA
Dřevohliníková okna jsou spojením nadčasového klasického designu
přírodních dřevěných oken s čistým moderním vzhledem oken hliníkových.
Jedná se o vysoce kvalitní dřevěná eurookna, která jsou z vnější strany kryta
hliníkovým opláštěním. Spojení dřeva a hliníku zajišťuje nejen dokonalý
vzhled, ale také tvarovou stálost, vynikající tepelnou izolaci a díky ochraně
proti povětrnostním vlivům téměř neomezenou životnost bez nutnosti
renovace.
Dřevohliníková okna jsou odpovědí na stále se zvyšující nároky na technickou
i estetickou dokonalost oken a zároveň maximální úsporu energie.
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Dřevohliníkové eurookno z profilu IV 78 s tepelnou izolací
celého okna až U=0,9
 izolační trojsklo U=0,7
 stavební hloubka 90 mm
 dřeviny: smrk, borovice, modřín, meranti, dub, red grandis
 široká škála lazur a laků včetně bezbarvého provedení
 ZÁRUKA 15 LET na povrchovou úpravu
Dřevohliníkové eurookno z profilu IV 92 s tepelnou izolací
celého okna až U=0,75
 izolační trojsklo U=0,5
 stavební hloubka 104 mm
 dřeviny: smrk, borovice, modřín, meranti, red grandis
 široká škála lazur a laků včetně bezbarvého provedení
 ZÁRUKA 15 LET na povrchovou úpravu

MODEL 2012 DVEŘE
GOLD 78 A 92

VARIOTEK DVEŘE
GOLD 78 A 92

ECONOMY DVEŘE
GOLD 78

VCHODOVÉ DVEŘE
Současně s výrobou eurooken vyrábíme také vchodové dveře z profilů IV78
a IV92. Kvalitní bezpečné vchodové dveře jsou chloubou každého domu.

• dvoufalcový práh Weser

Dveře z profilů IV78 a IV92 se vyznačují řadou výhod, obdobně jako u oken
se jedná především o vysokou tvarovou stálost, pevnost a výborné tepelně
izolační vlastnosti.
Vysokou bezpečtnost zaručují panty BAKA protect 3D FD 4010, tří až
pětibodový bezpečtnostní zámek a štítek s překrytím vložky proti odvrtání.
Díky nové technologii obráběcího centra Weinig Conturex 124 nabízíme
širokou variabilitu tvarů s vynikající přesností zpracování všech dílů dveří,
včetně atypických tvarů.

• výběr ze 12 barevných odstínů lazur, krycích barev dle RAL

Dveře, stejně jako okna, vyrábíme na zakázku. Je tedy možné vytvořit jakékoliv
členění skel či kazet dle přání a fantazie zákazníka.
Jako první výrobce v České republice nabízíme kromě standardní 5-ti leté
záruky také prodlouženou garanci na povrchovou úpravu až na 10let.
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• zvuková izolace 36 dB až 40 dB
vzorníku s možností dvoubarevného provedení
• záruka 5 let, popř. garance 10 let LONG LIFE HOME

MODEL 2012

DVEŘE GOLD 78 A 92

Vchodové dveře z profilu IV78 s celkovou tepelnou izolací
až U=1,2 W/(m2.K), nebo z profilu IV92 s celkovou tepelnou izolací
až U=1,0 W/(m2.K)
• rámová konstrukce křídla
• vícevrstvý lepený eurohranol 78/138 mm nebo 92/138 mm
• volitelné výplně – sendvičová deska s PUR pěnou 36 mm, 44 mm,
izolační a dekorační skla
• panty BAKA protect 3D FD 4010, tří až pětibodový bezpečnostní zámek
• dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, red grandis

VARIOTEK DVEŘE

GOLD 78 A 92

Vchodové dveře s výbornou tepelnou izolací až U=0,9 W/(m2.K),
vysokou tvarovou stálostí a moderním designem, konstrukce je tvořena
kompaktní sendvičovou deskou o tloušťce 78 mm nebo 92 mm

•
•
•
•
•

sendvičová konstrukce křídla
sendvičová deska o tloušťce 78 mm nebo 92 mm
volitelné výplně - izolační a dekorační skla
panty BAKA protect 3D FD 4010, tří až pětibodový bezpečnostní zámek
dřeviny smrk, dub

ECONOMY DVEŘE

GOLD 78

Dveře ECONOMY jsou levnější variantou vchodových dveří z profilu
IV78 s celkovou tepelnou izolací až U=1,2
• rámová konstrukce křídla
• vícevrstvý lepený eurohranol 78/108 mm
• volitelné výplně – sendvičová deska s PUR pěnou 36 mm, 44 mm,
izolační a dekorační skla
• panty TRIO, tří až pětibodový bezpečnostní zámek
• dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, red grandis

BALKONOVÉ DVEŘE
jednokřídlé i dvoukřídlé provedení
možnost bezbariérového provedení s hliníkovým THERMO prahem
standardně jednostranná okenní klika, možnost oboustranné kliky se zámkem
terasové dveře ze zesíleného eurohranolu 110mm s oboustrannou klikou popř. s dveřním kováním a bezpečnostním zámkem
balkonové a terasové dveře je možné skládat do sestav s dalšími okny a okenními prvky s pevným zasklením, nadsvětlíky apod.

POSUVNÉ DVEŘE

BALKONOVÉ A TERASOVÉ DVEŘE
Náš výrobní program zahrnuje kromě eurooken a vchodových dveří také
jejich různé modifikace a varianty. Všechny tyto výrobky mají vysokou jakost
a splňují náročné požadavky na kvalitu a vzhled. Jsme si vědomi, že jsou tyto
produkty často významným architektonickým prvkem Vašeho domova, proto
si na nich dáváme velmi záležet.

• BALKONOVÉ DVEŘE
• POSUVNÉ TERASOVÉ DVEŘE
• POSUVNÉ TERASOVÉ DVEŘE HS PORTAL
• SKLÁDACÍ DVEŘE

Všechny tyto výrobky jsou konstruovány z profilu IV78 i IV92 a je na ně
poskytována garance, stejně jako na eurookna a dřevěné vchodové dveře.
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BEZBARIEROVÉ POSUVNÉ DVEŘE HS PORTAL

• ZIMNÍ ZAHRADY A PROSKLENÉ SESTAVY, VÝLOHY

SKLÁDACÍ BALKONOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE
Posuvné balkonové a terasové dveře najdou uplatnění zejména
ve větších prosklených stěnách a v místech, kde je v interiéru málo
prostoru.
Standardní posuvné stěny jsou konstrukčně shodné s balkonovými
dveřmi. Při zavření je posuvná i pevná část v jedné rovině. Při otevření
vyjíždí posuvná část před část pevnou (směrem do interiéru) a posouvá
se do stran. Ve spodní části je stejně jako u standardních balkonových
dveří okenní rám s rámovou okapnicí. Posuvný mechanický systém
obsahuje také sklopnou polohu křídla pro ventilaci.
Posuvné dveře lze vyrábět ve dvou variantách.
• První varianta PSK 160 je klasický posuv, kdy musíme křídlo po otevření vlastní silou vysunout a teprve pak můžeme otevírat do boku.
Tato varianta se používá pro menší křídla.
• Druhá varianta PSK 200 Z tzv. „zpřažené nůžky“. U této varianty je
kování zpřevodováno tak, že jednoduchým otočením kliky se křídlo
samo vysune a následně pak už můžeme otevírat do boku. Tuto
variantu je možné použít také pro větší křídla.
• Posuvné dveře je možné vyrobit v jednokřídlé nebo dvoukřídlé
variantě , popř. v jejich různých kombinacích.
• Výhodou tohoto typu posuvných dveří je jejich velká variabilita, je
možné vyrobit různě velké sestavy v kombinaci s dalšími okenními
prvky. Často pak tvoří elegantní prosklené plochy, například na
jižní straně fasády nebo jako součást zimní zahrady. Jsou oblíbené
také například v menších prostorech, kde by klasická otvíravá křídla
nebyla praktická.

BEZBARIEROVÉ POSUVNÉ
DVEŘE HS PORTAL
Jedná se o speciální posuvné dveře, které najdou své uplatnění zejména
při potřebě prosklení velkých ploch (jižní fasády). Umožňují otevření
velkého prostoru při minimálním členění plochy. Toto řešení najde
uplatnění zejména u moderně architektonicky řešených novostaveb.
Další velkou předností těchto dveří je bezbariérový přístup, na rozdíl od
klasických posuvných dveří.
Speciální posuvné stěny HS Portal jsou konstrukčně zcela odlišné od
standardních posuvných dveří. Sestavu tvoří masivní hlubší rám, do
něhož jsou speciálním systémem s odsuvně-zdvižným kováním osazeny
posuvné a pevné části. Posuvná křídla jsou umístěna v jiné rovině než
pevné prvky. Manipulace s posuvnými křídly je pohodlná a snadná
- jednoduchým pohybem kliky je křídlo nadzvednuto a lze ho pak
snadno odsunout. Váha z posouvaného křídla je přenášena přímo do
prahu, proto tento systém umožňuje použití mnohem větších křídel než
standardně používaná provedení posuvných dveří. Spodní část tvoří
snížený hliníkový práh, který je z větší části zasazený pod podlahou
a pouze 20 mm nad čistou podlahou.
Tyto posuvné dveře HS Portal je možné vyrobit v jednokřídlé nebo
dvoukřídlé variantě (viz nejpoužívanější varianty níže). Výhodou tohoto
typu posuvných dveří je především možnost vyrobit větší posuvné části.
Dalšími přednostmi je bezbariérový přístup, pohodlné otvírání, posuv
křídel a velmi atraktivní vzhled.
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EUROOKNA LONGLIFE HOME
OKNA NEJVYŠŠÍ KVALITY S 10LETOU GARANCÍ NA POVRCHOVOU
ÚPRAVU
Ve spolupráci s firmou SIKKENS jsme pro Vás připravili nový produkt,
okna LONGLIFE HOME s 10letou garancí na povrchovou úpravu. Firma
SIKKENS je světoznámým výrobcem kvalitních laků a lazur, které jsou
přizpůsobeny speciálně dřevinám používaným pro výrobu oken
a skvěle chrání jejich povrch před vnějšími vlivy.
JAKO PRVNÍ VÝROBCE V ČR
Díky inovaci výroby a vysoké kvalitě našich eurooken a dveří jsme jako
první firma v ČR obdrželi certifikát firmy SIKKENS, na jehož základě
Vám bude poskytnuta 10letá garance na povrchovou úpravu našich
výrobků.
PRECIZNÍ TECHNOLOGIE
Dlouhá životnost našich oken je dána vysokou kvalitou všech fází
výroby – od výběru optimálního dřeva přes přesnou profilaci a lepení,
použití nejmodernějších strojů a technologických postupů, perfektní
povrchovou úpravu až po odborné zabudování. Tuto vysokou úroveň
služeb garantujeme pravidelnou certifikací.

SKLÁDACÍ BALKONOVÉ DVEŘE
Balkonové skládací dveře najdou uplatnění zejména tam, kde chceme otevřít
velkou plochu a nemáme zájem na tom, aby byla po otevření rozdělena sloupky.
Skládací stěny jsou konstrukčně shodné se standardními balkonovými dveřmi.
Při zavření jsou všechna křídla v jedné linii. Při otevření se stěna otvírá a skládá
z interiéru směrem k ostění okna do stran. Ve spodní části je stejně jako
u standardních balkonových dveří okenní rám s rámovou okapnicí. Tento typ
skládacích dveří je možné zhotovit i s nízkým hliníkovým prahem. Samostatně
otvíravé křídlo obsahuje také sklopnou polohu křídla pro ventilaci.
Skládací sestavy je možné vyrobit v trojkřídlém až pětikřídlém provedení.
Výhodou tohoto typu skládacích dveří je možnost prosklení velkého prostoru
o velké šířce. Je možné je také různě kombinovat s dalšími okenními prvky po
stranách.

VÝHODY
• KOMFORTNÍ OKNA SE ZÁRUKOU 10 LET
• DALŠÍ NATÍRÁNÍ NENÍ NUTNÉ
• MINIMÁLNÍ NÁROKY NA PÉČI
• PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ BYDLENÍ
• JEDINEČNÝ VZHLED OKEN
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o b c h o d n í

z á s t u p c e

SÍDLO FIRMY
TP EUROOKNA s.r.o.

FIREMNÍ PRODEJNA
TP EUROOKNA s.r.o.

756 06 Velké Karlovice 1066
GPS: 49°20‘56“N, 18°19‘30“E

ROŽNOV P. R.
Meziříčská 2315
75661 Rožnov p. R.

tel./fax: 571 444 574
objednávky tel.: 571 423 630
tpeurookna@tpeurookna.cz
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tel./fax: 571 610 091
sedlackova@tpeurookna.cz

