
V současnosti doporučujeme vybrat si okna: 
• z profilů s rozšířenou stavební hloubkou 
• se středovým systémem těsnění
• se zasklením uloženým v profilu alespoň 20 mm a více

Každý materiál má své výhody a nevýhody, ale na jejich užitné 
vlastnosti nemá zásadní vliv. Úsporu tepla a ochranu před hlukem 
ovlivňuje zejména: 
• stavební hloubka a konstrukce profilu 
• počet těsnících rovin 
• typ izolačního zasklení 
Volba materiálu záleží jen na vašich osobních preferencích 
a finančních možnostech.

VÝBĚR 
PROFILU

VOLBA MATERIÁLU 
ZÁVISÍ NA OSOBNÍCH 

PREFERENCÍCH 2.

• kvalitu oken plně poznáte až po několika letech
• POZOR – ne každý dodavatel okna skutečně sám vyrábí
• chtějte znát, kde a kdo vaše okna vyrobil. 
Pečlivým prověřením a výběrem dodavatele můžete předejít 
nepříjemným starostem v budoucnu.

NEPODCEŇTE 
VÝBĚR

DODAVATELE 7.
3.

• neodborná montáž zničí i to nejkvalitnější okno
• důležitý je správný systém montáže i ošetření připojovací spáry
Rozhodujte se i podle přístupu, poradenství a nabídky služeb.

SLUŽBY 
A MONTÁŽ 
OKEN6.

Sami si odpovězte si na 4 základní otázky:
• Jak náročné jsou povětrnostní podmínky v místě?  

(hory, podhůří vs. nížina)
• Je v místě větší zatížení nějakým hlukem, zejména z dopravy?
• Potřebuji chránit děti, zejména u oken a balkónových dveří 

ve vyšším patře?
• Jsou okna snadno dostupná zlodějům?
Okna musí chránit váš domov po všech stránkách, proto si dobře 
rozmyslete, co kromě úspory tepla od nich také očekáváte. 
Zodpovědný dodavatel by měl poskytnout objektivní radu,  
co by pro vás bylo vhodné.

1.
OKNA VYBÍREJTE 
PODLE TOHO, 
KDE BUDOU 
SLOUŽIT

4. VÝBĚR 
ZASKLENÍ

Zasklení má zásadní vliv na vlastnosti oken:
• 3sklo udrží více tepla v interiéru, ale samo o sobě nechrání 

lépe před hlukem
• protihlukové vlastnosti a větší bezpečnost zajistí jen speciální 

typ zasklení
• v pasivních domech musí být zasklení umožňující maximální 

využití slunečního tepla

Parapety, stínění, elektromagnetické a ostatní bezpečnostní prvky 
řešte již při výběru oken, zajistíte si, že: 
• vše bude dobře vypadat
• společně budou prvky dobře fungovat 
• záruku bude držet jen jeden dodavatel

DOPLŇKY 
A STÍNĚNÍ 

ŘEŠTE 
S OKNY

5.7KROKŮ 
K VÝBĚRU KVALITNÍCH 

A SPOLEHLIVÝCH OKEN

VEKRA:

• okna a dveře vyrobená v našich vlastních výrobních závodech 
v Čechách a na Moravě

• zkušení konzultanti, kteří vždy navrhnou projekt na míru vašim 
potřebám

• zajistí montáž zkušenými pracovníky pod pečlivou interní 
kontrolou

• na zavolání se vždy postará o své zákazníky
• unikátní showroomy a více než 50 vzorkoven v ČR
• ročně vyrobíme a namontujeme stovky tisíc oken a dveří.

VEKRA 
největší český výrobce oken a dveří ze všech materiálů.

PORADÍME vám s výběrem a zajistíme dodávku a montáž 
oken a dveří, které vám budou dobře a spolehlivě sloužit 
desítky let.

VEKRA VYDRŽÍ VÍC 
ZELENÁ LINKA: 800 777 999 www.vekra.cz

Více informací o rádci se dozvíte na:
www.vekra.cz/radce?



VOLEJTE ZDARMA:  
800 777 666

www.vekra.cz

VEKRA DODÁVÁ  

TAKÉ KVALITNÍ  

INTERIÉROVÉ DVEŘE


