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* Po `elji je mogo~e dobiti 
okna z zunanjim tesnilom.

Samo prvovrstna konstrukcija  

zagotavlja popolno funkcijo.

Edinstvena razporeditev notranjih vodov  

v obliki satovja prepre~uje torzijski upogib, 

kar zagotavlja nemoteno odpiranje in 

zapiranje oken tudi po ve~letni uporabi. 

Vija~enje kotnih in {karjastih le`ajev poteka 

vedno preko treh PVC-stranic, zato da se 

pove~a varnost uporabe in podalj{a 

`ivljenjska doba oken.

Varnostna okovja omogo~ajo ve~jo 

protivlomno varnost, ker vija~enje zapiralne 

plo~evine poteka skozi dve PVC-stranici in 

kovino.
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Preizku{ena tehnika 
INNONOVA  70

Vrsta oja~itve profilov TROCAL je 
odvisna od povr{ine (PVC-
izdelava bele barve, drugih barv 
ali v lesnem dekorju), velikosti 
okenskega elementa in situacije 
ob vgradnji okna.

1,3 W/m2K
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Vse prednosti prepoznamo 
{ele po profilu.

TROCAL – INNONOVA 70  
vklju~uje pravi okvir za sodobno 
vgradnjo oken. Z oknom TROCAL 
– INNONOVA 70 firma TROCAL 
ponovno dokazuje, da je mo`no 
izdelati sodobno PVC-okno, ki 
ima {e dalj{o `ivljenjsko dobo, je 
{e varnej{e za uporabo in ga je 
{e la`je negovati. Novi profilni 
sistem presene~a uporabnike z 
mnogimi konstrukcijskimi 
zna~ilnostmi. Razvojni tehniki 
podjetja TROCAL so v mnogih 
pogledih vgradili svoje dolgole-
tne izku{nje v ta inovativni oken-

ski sistem.  
Okno TROCAL – INNONOVA 70 
zdru`uje prednosti zahtevne 
funkcionalnosti, opazne v celotni 
podobi okna in v detajlih.  
Na primer: nova namestitev 
notranjih vodov v obliki satovja 
v krilnem profilu prepre~uje tor-
zijski upogib, zato se pove~a sta-
bilnost in podalj{a `ivljenjska 
doba profila. Z novim profilom je 
mogo~e izdelati tudi ve~je 
povr{ine, na primer balkonska 
vrata.

Edinstvena namestitev 
notranjih vodov 
prepre~uje torzijski 
upogib, zato se okno tudi 
po ve~letni uporabi brez 
te`av zapira in odpira.

Sredinsko tesnilo 
name{~eno neposredno na 
okvir zaslonke, ki tudi ob 
mo~nem de`evju prepre~uje 
vdor vode in vlage.

20-milimetrsko  
le`i{~e stekla dodatno 
skrbi za ve~jo toplotno 
izolacijo.

Okna TROCAL – 
INNONOVA 70 imajo 
brezre`ni spoj med 
okvirjem in okenskim 
krilom, zato je sistem 
opti~no zaprt.

Protivlomna namestitev, 
mo`na zaradi dveh PVC-
stranic, se lahko {e 
pove~a s preprosto 
jekleno oja~itvijo.

Zaradi lo~ene klinaste 
komore le`i klin izven 
vodnega obmo~ja, zato 
vlaga ne more prodreti v 
steno.

Vija~enje kotnih in 
{karjastih le`ajev poteka 
preko treh PVC-stranic, 
zato da se pove~a 
protivlomna varnost.

Dodatni profili s cevkastimi tesnili 
omogo~ajo mo~no tesnjenje okna 
TROCAL – INNONOVA 70 na 
obmo~ju okenskega priklju~ka.

Toplotna izolacija
^e `elite posebno toplotno 
izolacijo, Vam TROCAL sedaj 
ponuja idealni okenski profil: 
InnoNova_70 z vgradno globino 
70 mm  z var~evalno vrednostjo 
1,3 W/m2K  dale~ prese`e 
pove~ane zahteve po 
toplotni izolaciji. 

Popolna simbioza ekonomije in 
ekologije, ki se ve~ kot izpla~a. 
Radi vam bomo svetovali vse 
v zvezi z izolacijskimi stekli z 
najbolj{imi toplotno izolacijskimi 
vrednostmi.
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Var~evali smo pri U-vrednosti, zato lahko 
okno oblikujete po svojem okusu!

Kupci, ki zahtevajo sodobno 

obliko okna, gledajo nanj z 

drugega vidika. Poleg osnovne 

funkcije opravlja okno predvsem 

vlogo elementa za oblikovanje. 

Okna TROCAL – INNONOVA 70 

presene~ajo s tehni~nega, 

opti~nega in oblikovnega vidika, 

saj jih odlikujejo elegantne 

oblike. 

Z okni TROCAL – INNONOVA 

postaja oblikovanje oken estetski 

u`itek. Vse opti~ne prednosti 

novih oken TROCAL – INNONOVA 

70 ustvarjajo inovativno, 

moderno PVC-okno, ki je idealna 

kombinacija konstrukcije, funkcije 

in oblike. Okvirji kril so oblikovno 

optimalno prilagojeni drug 

drugemu. Notranje konture so 

popolnoma enake, tesnila za 

zasteklitev so v enem nivoju.

Okna TROCAL – INNONOVA 70 je 

mo`no dobiti v beli, modri, zeleni 

in ~okoladno rjavi barvi. V 

posebnem – koekstruzijskem – 

postopku se trdi PVC-profili 

nelo~ljivo zdru`ijo z barvno 

plastjo iz akrila (PMMA). Za 

kupce, ki `elijo imeti lesno 

optiko, nudi firma TROCAL profile 

s plastjo iz folije v petih razli~nih 

lesenih dekorjih: oregon, zlati 

hrast, mahagonij, smreka in hrast. 

[e ve~je mo`nosti barvnega 

oblikovanja nudi sistem z 

alupokrovi, pritrjenimi 

neposredno na profil.

Stvar okusa:

Okna TROCAL – INNONOVA 70 imajo zanimivo 

ozko, vendar opazno letev proti udarcem.

Okenski ro~aj, ki je pri oknu TROCAL – INNONOVA 

70 name{~en na sredini, ustvarja opti~no izjemno 

harmoni~no sliko.
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Opozorite z barvami

 »Imate lesena okna?«
TROCAL DecoStyle. Kadar dajete prednost videzu lesa, se vam 

ni treba odpovedati odlikam oken iz umetne mase, niti se vam 

ni treba odpovedati trenutno zelo priljubljenim vzorcem, kot 

sta oregonski ali gorski bor. Profili so izdelani iz posebno trdne 

plastike in prevle~eni s posebno ve~plastno folijo iz umetne mase.

V lesne vzorce oble~eni TROCAL profili se enostavno ~istijo in so 

nezahtevni za vzdr`evanje. Poleg tega so okna izjemna odporna 

na vremenske vplive. Muke s premazovanjem lahko mirne du{e 

odmislite.

gorski bor

oregon

zlati hrast

mahagonij

temni hrast

hrast
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da bi se pred nepovabljenimi gosti 
po~utili varne so vrata opremljena z 
zanesljivim varnostnim sistemom

pove~ana protivlomna varnost za 
varno bivanje in po~utje

pet in {tiri komorni PVC okvirji brez 
potrebe po vzdr`evanju

 tridimenzionalno nastavljivi masivni 
te~aji 

petkratni zapah po vi{ini 
 talni prag iz aluminija in poliamida, 

ki prepre~uje zaledenitev in vdor 
vode

mo`ne kombinacije: enokrilna, 
dvokrilna z obsvetlobami in 
nadsvetlobami

moderen dizajn (ve~ sto razli~nih 
polnil priznanega angle{kega 
proizvajalca Hurst) 

visoka odpornost na vlago in 
negorljivost

odporni na UV sevanje in ekstremna 
temperaturna nihanja

postavitev komor v obliki satovja 
daje okvirju in krilu 30% ve~jo 
trdnost

v jedru profila je vlo`ek iz pocinkane 
plo~evine, ki zagotavlja dobre 
mehanske lastnosti

enostavna recikla`a PVC profilov
profili ne vsebujejo okolju nevarnega 

svinca
siva tesnila za mehak prehod med 

steklom (polnilom) in krilom
mo`nost monta`e razli~nih kljuk, 

dr`al, trkal in re` za po{to
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PVC vrata

Okovje
Okna in vrata so okovana z 
enoro~nim okovjem visoke 
kvalitete autoPilot proizvajalca 
Winkhaus. To okovje `e danes 
izpolnjuje zahteve jutri{njega dne, 
zagotavlja enostavno uporabo 
izdelka, optimalno tesnitev in 
dolgo `ivljenjsko dobo.

Okovje autoPilot Winkhaus 
predstavlja:
stabilnost,
varnost,
 funkcionalnost,
enostavno obdelavo,
vsestranskost vodilnega 

izdelka vrhunske kakovosti 
na trgu.

Ve~stopenjsko zra~enje: 
enostavna nastavitev razli~nih 

zra~enj (6 stopenj) preko
pololive brez monta`e 

dodatnih elementov na 
podboj

varnost proti sunkom vetra
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Stekla in police

Police
 Notranje police Kaindl so izdelane iz stisnjenega 

lesa, ki je zlepljen z umetnimi smolami, z 
zunanje strani pa so oblo`ene z melaminsko 
oblogo. Odporne so proti trohnenju, vlagi, 
neob~utljive na udarce, praske in odrgnine.

 Zunanje aluminijaste okenske police so odporne 
proti vremenskim vplivom in so dolgo obstojne, 
zgornja povr{ina je lakirana (bela, po `elji 
barvni toni ral) ali eloksirana (natur ali srednje 
bronasta).

 Granitne police - granit je zaradi svoje 
sestave zdale~ najpogostej{i in tehni~no tudi 
najpomembnej{i kamen. Zaradi svoje strukture 
in barvne raznolikosti, svoje trdote (trdnosti) 
in ~asovne obstojnosti, je izredno primeren za 
notranje in zunanje povr{ine, povsod kjer so 
mehanske in vremenske obremenitve najhuj{e.

Stekla:
 Toplotno izolativna stekla: 

Toplotno izolativna stekla 
prispevajo k va{emu bivalnemu 
ugodju, zmanj{ujejo porabo 
energije in prispevajo k 
zmanj{anju emisije {kodljivih 
plinov v zrak. 

 Steklo z »U« vrednostjo od 
3,0 pri dvojnih do 0,5 W/m2K 
pri troslojnih steklih. »U« je 
koeficient toplotnega prehoda. 
Dolo~i nam koli~ino toplotne 
energije, ki se v dolo~enem 
~asu in ob temperaturni razliki 

1K izgubi skozi povr{ino 1m2. 
^im manj{a je »U« vrednost, 
tem bolj{a je toplotna 
izolativnost. 

 Zvo~no izolativna stekla:
 S sodobnimi tehnologijami, 

uporabo lepljenih stekel ter 
polnjenjem izolacijskega stekla 
s plinom, je mogo~e dose~i 
razli~ne stopnje zvo~ne za{~ite, 
namenjene najrazli~nej{im 
zahtevam. 

 Steklo z »Rw« vrednostjo 
od 27  do 46 dB. »Rw« 
je koeficient zvo~ne 

izolativnosti. Ve~ji kot je 
»Rw«, bolj{a je zvo~na 
izolativnost. Poenostavljeno 
lahko razlo`imo, da pomeni 
izbolj{anje zvo~ne izolativnosti 
za 10 dB prepolovitev 
obremenitve s hrupom. 

 Varnostno steklo 
 Son~no za{~itna, refleksna 

stekla 
 Ornamentna stekla
 Steklo z vgrajenimi 

dekorativnimi elementi



@aluzije
Notranje `aluzije
 Notranje `aluzije so klasi~no 

in prakti~no sen~ilo. Izdelane 
so iz kvalitetnih aluminijastih 
lamel in profilov, ki zagotavljajo 
obstojnost oblike in barve 
`aluzije. Montirane v okenski 
okvir so lahko diskretne, z izbiro 
prave barve pa lahko prostoru 
dajejo svoj poudarek.

Zunanje `aluzije
 Zunanje `aluzije u~inkovito {~itijo 

notranjost pred vro~ino. Skladno 
dopolnjujejo predvsem moderne 
fasade in poslovne zgradbe. 
Izdelane so iz kvalitetnih 
aluminijastih lamel in profilov, ki 
zagotavljajo obstojnost sen~ila. 
Za vetrovne razmere in sen~enje 
ve~jih povr{in so namesto 
klasi~nih zunanjih `aluzij 
primernej{e krpan `aluzije.

Rolete
Rolete so obstojno sen~ilo, 

primerno za novogradnje ali 
monta`o na `e izdelane fasade 
(podometne, nedokenske in 
predokenske rolete). Izbirate 
lahko med cenovno ugodnej{imi 
roletami s PVC lamelami ali pa 
se odlo~ite za rolete z visoko 
kvalitetnimi aluminijastimi 
lamelami, polnjenimi s 
poliuretanom. Vse rolete 
odlikuje dobra toplotna izolacija, 
aluminijaste rolete pa so odli~en 
zvo~ni izolator in protivlomno 
varne. Prakti~na re{itev je tudi 
roleta z vgrajenim komarnikom. 

Ostala sen~ila
plise zavese, screen sen~ila, 

roloji, komarniki, tende, markize

Sibau okna in vrata d.o.o.
Forme 12
4209 @abnica

T: 04 515 38 78
F: 04 515 38 79

sibau.mitja@gmail.com
sibau.sabina gmail.com

www.sibau-okna.si

Sen~ila


