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NOVINKY PRO PLASTOVÁ OKNA a DVEŘE TERMOLUX

Jaro 2018

Okna z profilového systému SPACE 8

Nejvýznamnější novinkou je rozšíření profilových systémů pro výrobu oken TERMOLUX o nový profil SPACE 8. 

ojskel 

určena zejména pro pasivní 

mailu.
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Skryté okenní kování WinkHaus ActivSelect

Novinkou v okenním kování je kování se skrytými panty WH ActivSelect. Toto kování nabízíme pro okna 

otvíravá a otvíravosklopná, se štulpem, i pro balkonové dveře.

Okna TERMOLUX s tímto kováním se vyznačují zejména čistým moderním designem a dokonalým těsněním 

křídla. Okna okovaná skrytým kováním jsou vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Kování WH 

ActivSelect je dostupné ve variantách pro křídla s hmotností do 100 kg a do 150 kg.

S nepatrným cenovým rozdílem získáte výrobek, který zákazníci vnímají jako exkluzivní a luxusní. 

Zákaznické video a montážní návody jsou dostupné zde
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Vchodové dveře s překryvnou výplní ENTRY

Pro rok 2018 přicházíme na trh s novým typem dveřních výplní. 

Jedná se o překryvnou výplň, kdy profil dveřního křídla je z exteriérové strany překryt dveřní výplní. 

Z interiérové strany je výplň standardně fixována zasklívací lištou. 

Dveře s touto výplní jsou designově perfektní a jsou špičkou mezi plastovými vchodovými dveřmi. 

Mimo čistých linek a nabízí také skvělou tepelnou a protihlukovou izolaci, kterou zajišťuje 

70 mm silná izolační deska.

Dveře s překryvnou výplní ENTRY jsou opravdovým skvostem mezi plastovými dveřmi a osloví 

především nejnáročnější zákazníky. Pro zákazníky, pro které je překryvná výplň mimo jejich finanční 

možnosti, je možné osadit dveře TERMOLUX výplní stejného designu v klasické, vložené formě.
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Posuvné dveře s kováním WinkHaus Duoport Pas

V segmetnu moderních posuvných dveří nabízíme a doporučujeme dveře TERMOLUX okované 

novinkovým kováním WH Duoport Pas. 

Dveře s tímto kováním přináší zákazníkům pohodlnou obsluhu posuvných dveří 

bez potřeby dodatečné manipulace s dveřním křídlem druhou rukou. Plynulý dojezd křídla k rámu 

je zajištěn spolehlivými písty. Systém automatického dojezdu neumožňuje otevření dveří

do sklopné pozice, ale nabízí atraktivní a bezpečné celoobvodové větrání 6mm větrací mezerou. 

V této pozici nabízí dveře stejnou bezpečnost, jako v pozici zavřeno. 

/(m2*K)),
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Cenové zvýhodnění oblíbených dekorů

Vzhledem k velké poptávce po oknech TERMOLUX v dekorech zlatý dub, tmavý ořech 

a antracitově šedá, jsme nově rozdělili dekory a barvy do 4 cenových skupin, a dosáhli tak snížení cen 

těchto nejoblíbenějších dekorů.

Zároveň jsme pro snazší orientaci zákazníků přímo spojili dekory s barvou profilu pro oboustranný polep

Rozdělení dekorů a standardní barvy profilů jsou následující:

Okna z probarveného profilu SPACE 8 dodáváme pouze se stejným dekorem z exteriéru a interiéru

v provedení zlatý dub, tmavý ořech, tmavý dub, winchester, třešeň amaretto, douglas a sapeli.

Ostatní barvy jsou pak v oboustranném polepu dostupné na bílém profilu.

Standardní dekory a barvy oken Profil pro oboustranný polep

1. cenová skupina

Antracitově šedá 701605 RAL7016, Bílý

Tmavý ořech 2178007 Hnědý

Zlatý dub 2178001 Hnědý

2. cenová skupina

Tmavý dub 2052089 Hnědý

Douglas 3152009 Hnědý

Světlý dub 2052090 Hnědý

Sapeli 2065021 Hnědý

3. cenová skupina

Noce Sorrento Balsamico 4363042 Hnědý

Třešeň Amaretto 4363043 Hnědý

Irský dub 9321100511448 Bílý

Palisandr 887505 Hnědý

Metbrush Aluminium 4361001 Bílý

Earl Platinum 1293 010119500 Bílý

Noce Sorrento Natur 4363041 Hnědý

Winchester 492401148 Hnědý

Metbrush Anthrazitgrau 4361006 Bílý

Birke Rose 4363031 Bílý

4. cenová skupina

Mechově zelená 600505 RAL 6005 Bílý

Tmavě modrá 503095156 RAL 5005 Bílý

Tmavě červená 308105 RAL 3011 Bílý

Šedá 715505 RAL7001 Bílý
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Nově jsme pro Vás rozšířili sortiment doplňkového a navazujícího zboží. Spolu s okny TERMOLUX 

u nás pořídíte garážová vrata, hliníkové nebo plastové zdvižněposuvné HST portály, venkovní rolety 

a žaluzie,  plissé žaluzie a rolety den/ noc. Vše Made in CZ a v prvotřídní kvalitě.

Vývoj cen oken a dveří TERMOLUX

Jsme si vědomi, že trh s otvorovými výplněmi je velmi náročný na kvalitu i cenu výrobků, a že uzavření 

obchodu je mnohdy citlivou a náročnou záležitostí.

Dlouhodobě rozumná cena a vysoká kvalita výrobků TERMOLUX, jejich tradice, původ, poctivé, 

nešizené materiály, odborná a kvalifikovaná práce našich zaměstnanců a partnerů je to, 

čím si získáváme své zákazníky.

A proto nyní, v době kdy rostou ceny surovin, zejména PVC, hliníku, oceli, zinku a skla, přistupujeme 

k mírnému zvýšení cen našich výrobků.

Věříme, a jsme přesvědčeni, že tato mírná úprava je absolutně lepší možností, než nucené snižování 

kvality výrobků pro zachování cen.

Úprava cen v nabídkách proběhne dne 1. 3. 2018. Nabídky námi učiněné před 1. 3. 2018 

a v 30 denní platnosti, budou v zakázkách sjednány za původně nabídnutých podmínek. 

Nabídky, kterým již po 1. 3. 2018 platnost vyprší bez potvrzení do zakázky, jsme nuceni při potvrzení 

do zakázky nově překalkulovat.

Věříme, že Vy, naši obchodní partneři a přátelé toto naše rozhodnutí akceptujete 

a vyhodnotíte jej, jako rozhodnutí správné a směřující k dlouhodobému rozvoji, spokojeným 

zákazníkům a silnému, úspěšnému partnerství.

Ve Valašském Meziříčí dne 20. 2. 2018

Ing. Petr Holáň, jednatel


