
STÍNICÍ TECHNIKA 

JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY

2018/2019



2 3

VEKRA je jedničkou na českém trhu s okny a dveřmi. Působí na trhu již 25 let.  
Její dlouholeté zkušenosti a zázemí silné a stabilní firmy ji umožňují sledovat moderní 
trendy a držet krok s měnícími se nároky na bydlení.

Naším cílem je přispívat k lepšímu každodennímu životu našich zákazníků a přinášet 
jim klid, bezpečí a teplo domova. Toto naše úsilí nás přivedlo k rozšíření sortimentu 
o stínící techniku, která významně ovlivňuje komfort bydlení.

Zastínění představuje důležitou součást vašich domovů. Svou schopností regulovat 
teplo a světlo a chránit vaše soukromí před zvědavými pohledy zajišťuje útulný 
domov. Jeho funkce však nemusí být ryze praktická, ale správným výběrem přispívá 
k elegantnímu vzhledu interiéru nebo exteriéru vašeho domu či bytu. Díky stínicí 
technice a oknům VEKRA je domov domovem.

VEKRA se postará o váš správný výběr. Zastínění nekupujeme každý den a tak se 
vyplatí věnovat pozornost volbě správného typu z hlediska umístění, funkčnosti 
a vzhledu. Inspirujte se naší nabídkou a zastavte se na našem obchodním  
zastoupení – postaráme se o vaši spokojenost.

VEKRA
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Jistota kvality
Veškerý sortiment stínicí techniky je vyráběn z kvalitních a osvědčených materiálů a před 
uvedením na trh je pečlivě testován a kontrolován.

Důraz na design
Nabízíme široké portfolio stínicích systémů, širokou paletu barev, dekorů, materiálů 
a dalšíchdoplňků, jejichž kombinace umožňuje vytvoření originálního designu pro každého.

Dlouhá životnost
Použitím kvalitních výrobních postupů a materiálů při výrobě stínicí techniky je zajištěna dlouhá 
životnost a zdravotní nezávadnost.

Odborná znalost oken VEKRA
Znalost technických vlastností oken VEKRA nám umožňuje navrhnout nejlepší možné řešení.

Vše od jednoho dodavatele
Stavební připravenost a technické řešení montáže oken a následně stínicí techniky řeší jedna 
firma, získáte efektivnější koordinaci stavebních a montážních prací.

PROČ STÍNICÍ TECHNIKA VEKRA?
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Interiérové stínění je nejpoužívanější způsob zastínění. Široká nabídka stínicích 
prvků v moderním designu poskytuje celou řadu možností, jak upravit světelné 
podmínky v obytných i pracovních prostorech potřebám uživatelů a vytvořit tak 
příjemné prostředí. Vhodně zvolené stínění rovněž doladí vaše okna i bydlení 
do detailu.

Proměňte svůj domov v útulný prostor pomocí plisse, duette, látkových rolet, 
střídavých rolet, horizontálních nebo vertikálních žaluzií. 

INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

Nová dimenze bydlení
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Horizontální žaluzie jsou nejběžnějším typem interiérového zastínění místnosti.  
Lamely všech žaluzií v této kategorii jsou vyrobeny z hliníku, jehož výhodou je lehkost  
a zároveň vysoká odolnost. Hliníkové horizontální žaluzie do oken se v produktových  
řadách liší lamelami, způsobem uchycení a ovládání, a provedením horního profilu.  
Nabídka barev je široká a díky tomu je možné sladit žaluzie s interiérem.

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

Klasika pro každý interiér

+ Elegantní a dekorativní prvek zastínění moderního interiéru
+ Regulace intenzity denního světla a průhledu
+ Horní a spodní profil z extrudovaného hliníku
+ Barevné provedení profilu v barvách RAL nebo potažení renolitem
+ Planetová převodovka pro lehčí chod nadrozměrných žaluzií na přání
+ Atypické provedení do šikmých a lomených oken
+ Lamely celostínící, šíře 25 mm, tl. 0,21 mm
+ Montáž na křídlo, ovládání okna společně s žaluzií

PŘEDNOSTI A VÝHODY
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Buďte netradiční a zvolte originální alternativu k interiérovým roletám a žaluziím. Skládané látkové žaluzie 
plisse, vertikální žaluzie nebo japonské stěny Váš interiér zútulní, doplní o moderní a elegantní prvek, ale 
také ochrání před ostrým světlem a nežádoucími pohledy. Plisse umožňuje zastínit i velmi atypické provedení 
oken, používá se tam, kde nelze nainstalovat jiné typy stínění. Japonské stěny a vertikální žaluzie se aplikují 
tam, kde vzniká požadavek na zastíněních velké plochy nebo pro optické rozdělení velkých obytných prostor. 
Pro zatemnění místnosti skvěle poslouží látky s plně zatemňujícím účinkem, v kancelářských prostorách jsou 
populární nehořlavé materiály a materiály s obsahem skelného vlákna zase uvítají zejména alergici.

PLISSE, VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE,  
JAPONSKÉ STĚNY

Originální řešení pro každý interiér

+ Elegantní a dekorativní prvek zastínění moderního interiéru
+ Široký výběr látek různých barev, dekorů a materiálů
+ Možnost elektrického ovládání (vertikální žaluzie, japonské stěny)
+ Atypická provedení (plisse, vertikální žaluzie)
+ Regulace intenzity denního světla

PŘEDNOSTI A VÝHODY



12 13



13

+ Variabilita provedení a možného upevnění
+  Pro maximální zastínění jsou po stranách  rolet montovaných na křídlo 

osazeny hliníkové nebo plastové vodicí lišty 
+  Ovládání ruční řetízkem (plastový nebo kovový) nebo motorické 

vypínačem nebo dálkovým ovladačem
+  Speciální textilie, které zastavují teplo a propouští světlo, nebo textilie 

speciálně určené pro ochranu před teplem
+  Látka může být kryta v hliníkovém boxu v různém barevném provedení

PŘEDNOSTI A VÝHODY

Vytvořte si příjemné prostředí ve dne i v noci. Interiérové rolety Vás v noci ochrání před září
pouličních lamp, ve dne zase dokonale pohltí ostrý sluneční svit. Vyberte si z mnoha variant
od klasických roletek přes moderní designové řešení až po zcela nadčasové provedení  
den-noc. Provedení den-noc spočívá v dělení látky na průhledné a neprůhledné pruhy. 
Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání pruhů a díky tomu můžete 
plynule regulovat intenzitu světla vpuštěnou do místnosti.
Ať už si vyberete plně zatemňující látku nebo látku částečně propouštějící světlo, vždy 
získáte elegantní a plně funkční doplněk interiéru, který umocní atmosféru Vašeho bytu.

LÁTKOVÉ ROLETY

Dokonalé zastínění interiéru
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Exteriérové stínění stejně jako interiérové stínění poskytuje zajištění příjemných 
světelných podmínek, ale navíc nabízí nesrovnatelně větší možnosti tepelné 
regulace v interiéru. Venkovní zastínění zadržuje v létě sluneční paprsky 
ještě dříve, než se ohřejí okna a v zimě zase ochrání byt či dům před únikem 
tepla. Exteriérové stínění nejen chrání před rozmary počasí, ale také vytváří 
příjemnou atmosféru a pomáhá dotvářet charakter domu.

Vytvořte si estetické a vysoce funkční zastínění pomocí venkovních žaluzií, 
venkovních rolet nebo screenových rolet.

EXTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

Elegantní řešení
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Venkovní žaluzie vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek, 
jsou významnou součástí stavby z hlediska úspory energie a chrání Váš interiér před 
povětrnostními vlivy. V tradičním pojetí plní venkovní žaluzie stínící a bezpečnostní funkci, 
v netradičním pojetí jsou architektonickým prvkem administrativních budov rodinných 
domů.

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Spolehlivá ochrana před slunečním zářením

+ Vysoký stupeň ochrany před slunečním zářením
+ Účinná ochrana soukromí
+ Redukce tepla již v exteriéru
+ Snižování hladiny venkovního hluku
+ Designový a architektonický prvek fasády

PŘEDNOSTI A VÝHODY
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ŽALUZIE LAMELA „S“ A „Z“

Venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru S nebo Z jsou 
technologicky nejvyspělejší venkovní žaluzie vhodné 
k zastínění rodinných domů i administrativních budov. 
Lamely vytváří v zavřeném stavu dokonalou celistvou plochu. 
Účelnost venkovní žaluzie je umocněna ladným vzhledem.

Termoregulační efekt žaluzie zvyšuje guma vlisovaná po celé 
délce lamely. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu venkovní 
žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení 
domu proti vloupání. Variabilita montáže, elegance a dokonalé 
zastínění vytváří z této venkovní žaluzie unikátní stínící prvek.
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�� Elegantní a designové provedení s lamelou ve tvaru „S“ nebo „Z“
�� Různé šířky lamel dle velikosti stíněné plochy a hloubky zateplení
�� Každá lamela opatřena vlisovanou gumovou páskou pro snížení hluku 

lamel ve větru
�� Termoregulační i ochranný efekt
�� Snižování hladiny venkovního hluku
�� Varianta provedení krycích plechů a vodících lišt pod omítku
�� Ovládání klikou nebo motorem vč. dálkového ovládání
�� Možnost napojení na čidla, inteligentní řízení nebo mobilní zařízení
�� Maximální garantovaná plocha 24 m2

ŽALUZIE LAMELA „S“ A „Z“

OVLÁDÁNÍ

Lamela S Lamela Z
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ŽALUZIE LAMELA „C“

Venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru „C“ jsou oblíbeným 
typem zastínění pro rodinné domy a administrativní budovy. 
Venkovní žaluzie se vyznačují velkou variabilitou provedení.

Varianty Flexi a Slim mají nižší výšku nábalu a jsou vhodným 
řešením pro montáž v případě nedostatku místa pro nábal. 
Varianta Duo je charakteristická rozdílným stupněm naklopení 
horní a dolní části žaluzie současně a zajišťuje tak mnohem větší 
variabilitu zastínění.

Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou 
podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. 
Variabilita montáže i provedení tvoří z této venkovní horizontální 
žaluzie praktický stínicí prvek pro veškeré typy objektů.



21

�� Klasické provedení s lamelou ve tvaru „C“
�� Variabilita šíře lamel: 50 mm, 65 mm a 80 mm
�� Variabilita provedení: Duo systém, Slim systém, Flexi systém
�� Vysoký stupeň zastínění
�� Termoregulační i ochranný efekt
�� Snižování hladiny venkovního hluku
�� Dolní profil z extrudovaného hliníku
�� Možnost elektrického ovládání
�� Maximální garantovaná plocha 24 m2

ŽALUZIE LAMELA „C“

OVLÁDÁNÍ

Lamela C 50 Lamela C 65 Lamela C 80
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ŽALUZIE KOMFORT

Venkovní žaluzie Komfort splňuje veškeré nároky venkovního 
zastínění z pohledu účelnosti a designu. Žaluzii Komfort lze 
díky speciálnímu boxu a masivním vodícím lištám montovat 
společně s okny. Vyniká tak možností okamžitého používání 
pro ochranu před sluncem, teplem a pro vlastní soukromí. 

Lamely ve tvaru písmene „S“ vytváří v zavřeném stavu 
dokonalou celistvou plochu. Dokonalá funkčnost venkovní 
žaluzie Komfort je umocněna ladným vzhledem. Termoregulační 
efekt žaluzie Komfort zvyšuje guma vlisovaná po celé délce 
lamely. Masivní hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu venkovní 
žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení 
domu proti vloupání. 
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�� Ideální řešení exteriérového stínění s možností regulace průchodu 
tepla a světla do interiéru

��  Lamely ve tvaru písmene S do sebe optimálně zapadají a vytváří 
v uzavřeném stavu dokonalou celistvou plochu a zajišťují téměř 
úplné zatemnění

�� Vlisovaný gumový proužek na každé lamele snižuje hlučnost lamel 
ve větru

�� Termoregulační i ochranný efekt
�� Elektricky ovládané vypínačem nebo dálkovým ovladačem
�� Výhodou žaluzie je možná montáž společně s okny
��  Standardně provedení s krycím plechem přiznaným nebo variantně 

v provedení s krycím plechem pod omítku

ŽALUZIE KOMFORT

OVLÁDÁNÍ

Lamela ve tvaru „S“ Dolní extrudovaný profil Krycí plech
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Pokud potřebujete kvalitní zatemnění, utlumení venkovního hluku a zvýšenou ochranou 
majetku, je hliníková či plastová předokenní roleta tou správnou volbou.

Exteriérové rolety je možné použít pro novostavby a rekonstrukce. Svou celistvou plochou 
vytváří obtížně zdolatelnou zábranu v případě vloupání. Současně jsou významným 
termoregulačním prvkem. Díky široké nabídce barevných odstínů a provedení se venkovní 
rolety dokáží přizpůsobit i těm nejnáročnějším požadavkům.

VENKOVNÍ ROLETY

Všestranná ochrana

+ Účinná termoregulace
+ Ochrana soukromí
+ Tlumení hluku zvenčí
+ Variabilita provedení – hliník, plast
+ Variantně integrovaná síť proti hmyzu
+ Možnost elektrického ovládání

PŘEDNOSTI A VÝHODY
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ROLETA AL VENKOVNÍ

Venkovní roleta AL představuje oblíbený produkt. Hlavními 
přednostmi teto venkovní rolety je vysoký stupeň zastínění, 
snížení hladiny venkovního hluku a vysoký termoregulační 
efekt. 

Venkovní rolety  jsou vyráběny se dvěma typy boxů – box pro 
instalaci do zateplovacích systémů pod fasádu a box „přiznaný“ 
pro dodatečnou montáž na starší budovy, kde není možné využít 
montáže pod omítku. Pro starší budovy je tedy roleta AL ideální 
řešení, protože představuje mnohdy jedinou možnost, jak daný 
objekt vybavit stínící technikou.

Praktickým doplňkem rolety pro venkovní použití může byt 
integrovaná síť proti hmyzu, kterou lze ovládat nezávisle na 
ovládání rolety.
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�� Vysoký stupeň zastínění a snižování hladiny venkovního hluku
�� Termoregulační a ochranný efekt
�� Možnost elektrického ovládání
�� Roleta vhodná pro zaomítání pod fasádu nebo zateplovací systém
�� Roleta se rovněž hodí pro „přiznanou“ dodatečnou montáž na rám
�� Hliníkové lamely plněné PUR pěnou nebo plastové lamely
�� Možnost provedení s integrovanou sítí proti hmyzu
�� Maximální garantovaná plocha 8,5 m2

ROLETA AL VENKOVNÍ

Schránka rolety Integrovaná síť proti hmyzu

OVLÁDÁNÍ



28 29

ROLETA DO PŘEKLADU

Díky speciálním nosným roletovým překladům dokážete 
vyřešit stínicí techniku elegantně a účinně již ve fázi hrubé 
stavby. Tyto nosné překlady vám umožní snadnou a rychlou 
montáž venkovních rolet.

Použitím venkovních rolet osazených do schránky v překladu 
snížíte tepelné ztráty budovy, omezíte pronikání hluku zvenčí, 
zabráníte přehřívání místností v letních měsících a zajistíte si 
větší soukromí. Při zapuštěni vodících lišt rolet do zdiva ostění 
otvoru zvýšíte míru zabezpečení proti vloupání.

Rolety do překladu jsou určeny pro novostavby. 
Díky schránce umístěné v překladu můžete montáž provádět 
v průběhu nebo až po úplném dokončení stavby. 
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ROLETA DO PŘEKLADU

DO PŘEKLADU

�� Vysoký stupeň zastínění
�� Eliminace tepelných mostů
�� Hliníkové lamely plněné PUR pěnou nebo plastové lamely
�� Široký výběr barev
�� Husté kartáčky chrání prostor s roletou proti nečistotám
�� Odnímatelná revizní klapka pro snadnou údržbu
�� Maximální garantovaná plocha 8,5 m2
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Screenové rolety poskytují budovám stylový moderní vzhled. Zajišťují příjemnou teplotu 
v interiéru, optimální světelné podmínky pro práci i odpočinek. V létě přispívají ke snížení 
nákladů na klimatizaci, v zimě omezují proudění studeného vzduchu na skla oken, což 
podstatně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti budovy,

Technické tkaniny určené pro tyto systémy zajišťují maximální ochranu proti slunečnímu 
záření, průniku tepla, a zároveň zabezpečují optimální úroveň přirozeného světla v interiéru. 
Díky svému materiálovému složení – skelné vlákno, PVC, polyester – jsou vysoce odolné vůči 
povětrnostním vlivům.

Screenové rolety vynikají částečnou světelnou propustností a variabilitou. Tento typ rolet 
přináší stín bez ztráty výhledu do exteriéru, zároveň však ztěžuje pohled zvenčí do interiérů 
a zachovává tak soukromí. Screenové rolety vytvářejí v interiéru optimální tepelné podmínky 
a jsou jedinečným doplňkem konceptu pasivních staveb.

SCREENOVÉ ROLETY

Stylové řešení

+ Jednoduchý stylový a moderní vzhled
+ Široký výběr látek
+ Variabilní tepelné a optické vlastnosti látek
+ Maximální omezení průniku sluneční energie
+ Ochrana proti hmyzu a nepříznivým vnějším vlivům
+ Možnost elektrického ovládání

PŘEDNOSTI A VÝHODY
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SCREEN ZIP

Látková roleta SCREEN ZIP je unikátním screenovým 
systémem. Představuje dokonalý způsob zastínění oken, 
zvyšuje obytný komfort a zároveň přispívá k úsporám 
energie. Díky speciálnímu vedení látky v bočních lištách 
vyniká zvýšenou odolností rolety proti větru, v uzavřené 
poloze částečně nahrazuje síť proti hmyzu. 

Volbou technické tkaniny Satiné (skleněné vlákno potaženo 
PVC) nebo Soltis (polyesterové vlákno s nanesenou vrstvou PVC) 
zajistíte maximální ochranu proti slunečnímu záření a průniku 
tepla, optimální úroveň přirozeného světla v interiéru a kontaktu 
s vnějším okolím.

Zabudovaný motorický pohon podtrhuje moderní provedení 
systému a jeho celkový komfort. SCREEN ZIP doplňuje 
technologický koncept pasivních budov v oblasti zastínění.
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�� Dekorativní a moderní prvek exteriéru budov
�� Možnost 100% zatemnění
�� Vysoká odolnost proti větru
�� Možnost zapuštění schránky (boxu) rolety pod omítku
�� Termoregulační efekt
�� Ovládání klikou nebo motorem vč. dálkového ovládání
�� Možnost napojení na čidla, inteligentní řízení a mobilní zařízení
�� Barevné provedení AL schránky a vodících lišt dle vzorníku RAL

ROLETA SCREEN ZIP

OVLÁDÁNÍ

ZIP SYSTÉM
�� Představuje unikátní systém uchycení látky. Screenová látka je opatřena speciální 

aplikací ZIP systém, která umožňuje její dokonalé uchycení, napnutí a vedení ve 
vodících lištách. Díky tomu je tento systém vysoce stabilní a odolný proti větru.

VARIANTY MONTÁŽE
�� Screenové rolety SCREEN ZIP lze 

namontovat do okenního otvoru (strop) 
nebo před okenní otvor (stěna).

Screen Zip detail
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SCREEN

Screenová roleta SCREEN představuje moderní prvek 
zastínění. Svým atraktivním provedením dodává budovám 
stylově jednoduchý moderní vzhled. Zároveň je jednoduchým 
a efektivním řešením pro zajištění příjemné teploty v 
interiéru a optimálních světelných podmínek pro práci i 
odpočinek.

Typ SCREEN je vhodný pro zastínění interiéru nebo exteriéru 
a jeho instalace je možná jak na administrativních budovách, tak 
rodinných domech. V základním provedení nabízíme screenovou 
roletu s krycím profilem a možností bočního vedení lankem nebo 
vodící lištou. 

Látky pro tyto moderní screenové rolety nabízíme v několika 
alternativách materiálového složení dle účelu použití – skelné 
vlákno, PVC, polyester, včetně nabídky látek typu blackout. 
Vybrané typy materiálů a jejich kombinace zajišťuje výbornou 
odolnost proti povětrnostním vlivům.
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�� Jednoduchý moderní a stylový vzhled
�� Možnost vedení látky v lištách nebo ocelovým lankem
�� Vysoká odolnost proti větru
�� Možnost zapuštění schránky (boxu) rolety pod omítku
�� Termoregulační efekt
�� Ovládání klikou nebo motoricky vč. dálkového ovládání
�� Možnost napojení na čidla, inteligentní řízení nebo mobilní zařízení
�� Horní box v zakulaceném nebo hranatém provedení
�� Varianta provedení bez boxu
�� Barevné provedení AL schránky a vodících lišt dle vzorníku RAL

ROLETA SCREEN

VARIANTY MONTÁŽE
�� Screenovou roletu SCREEN 

lze namontovat do okenního 
otvoru (strop) nebo před okenní 
otvor (stěna).

Produkt s vodícím lankem Produkt s vodící lištou 

OVLÁDÁNÍ

VARIANTY PROVEDENÍ



36 37



37

Stačí v průběhu letního větrání na moment rozsvítit v místnosti světlo a pokoj je plný hmyzu. 
Sítě proti hmyzu vás účinně ochrání před nepříjemným hmyzem. Určitě oceníte, že budete 
moci v létě spát při otevřeném okně, aniž by vás štípali komáři.

Různé varianty provedení sítí nenaruší celkový vzhled domu. Všechna provedení jsou 
dostupná v široké škále barev dle vzorníku RAL. Sítě proti hmyzu jsou vhodným doplňkem 
obytných i rekreačních budov, restaurací i obchodů.

SÍTĚ PROTI HMYZU

Pro klidný spánek

+ Hliníkový rám
+ Snadná montáž na okenní a dveřní rám
+ Široká paleta barev
+ Maximální garantovaná plocha 3,6 m2

PŘEDNOSTI A VÝHODY
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OKENNÍ SÍTĚ

Osazením pevné okenní sítě má dotěrný hmyz zavřenou 
cestu do vašeho domova. Díky modernímu a elegantnímu 
vzhledu se sítě stanou zajímavým doplňkem vašich oken 
a dveří. 

Okenní síť je osazená v mžiku díky otočným háčkům bez nutnosti 
jakýchkoliv zásahů do rámu okna. Stejně snadno a rychle lze síť 
vyjmout a v zimním období uskladnit. 

V pevném hliníkovém rámu a síťovině z poplastovaného 
skelného vlákna se skrývá odolné a trvanlivé řešení pro vaši 
ochranu před obtížným hmyzem.
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�� Extrudovaný hliníkový profil s límcem s vysokou pevností 
a stabilitou

�� Síťovina ze skelného vlákna potaženého plastem dobře 
snáší teplotní rozdíly a prakticky nedochází k roztahování 
a smršťování

�� Materiál síťoviny nepodléhá korozi
�� Pro zamezení i drobnému hmyzu je síťovina hustá, přesto 

dobře průhledná a při pohledu z okna ji prakticky nevnímáte
�� Jednoduchá výměna síťoviny díky upevnění v rámečku pomo-

cí pryžové nebo plastové zamykací vložky
�� Barevné provedení v barvách RAL nebo potažení renolitem

PEVNÁ OKENNÍ SÍŤ

Těsnící kartáček Hliníkový profil sítě
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DVEŘNÍ SÍTĚ

Dveřní sítě vás ochrání před nezvaným hmyzem všeho druhu. 
Dveřní sítě jsou ideální zejména pro dveře na balkon či 
zahradu, kde na jaře a v létě trávíte hodně času. 

Dveřní sítě jsou upevněny pomocí pantů, díky nimž poznáte 
komfort systému samozavírání. Pro pohodlné ovládání jsou sítě 
navíc opatřeny madlem.

Dveřní síť přináší skutečně efektivní ochranu interiéru díky 
kvalitnímu extrudovanému profilu s těsnícím kartáčkem pro 
maximální těsnost a vysokou pevnost a stabilitu.
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�� Jednoduše zabezpečují místnost proti hmyzu při ponechání 
otevřených balkonových dveří

�� Rám sítě z extrudovaného hliníkového profilu s vysokou 
tuhostí a pevností

�� Rám sítě je sestaven pomocí vnitřních (neviditelných) 
rohových spojek

�� V zavřené poloze je síť aretována magnetem
�� Snadno snímatelná z balkonových dveří a na zimu ji tak lze sundat
�� Používá se všude tam, kde je dostatečný prostor pro otevření sítě
�� Barevné provedení v barvách RAL nebo potažení renolitem

DVEŘNÍ SÍŤ

Těsnící kartáček Extrudovaný profil sítě
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PLISOVANÉ SÍTĚ

Potřebujete-li účinnou ochranu proti hmyzu pro velké 
fasádní otvory, správnou volbou jsou plisované sítě. 
Plisované sítě jsou ideálním řešením pro vstupy na terasu, 
zahradu, balkóny a lodžie. Mohou být rovněž moderním 
designovým doplňkem vašeho domu. 

Díky nízkému spodnímu profilu jsou plisované sítě vhodné i do 
prostorů, kde se pohybují malé děti, starší osoby nebo lidé 
s handicapem. Velmi snadno je nainstalujete i demontujete bez 
potřeby nářadí a jsou tak vždy připravené pro vaši okamžitou 
potřebu.

Plisovaná síťovina je vyráběna z kvalitního materiálu, odolného 
proti dešti, UV záření a větru.
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�� Vertikální otevírání
�� 4 mm spodní profil
�� Montáž do otvoru i na ostění

�� Středově vertikální otevírání
�� 4 mm spodní profil
�� Jednoduchá a rychlá montáž
�� Montáž do otvoru i na ostění

�� Oboustranně vertikální otevírání
�� 4 mm spodní profil
�� Velké rozměry
�� Montáž do otvoru i na ostění

�� Horizontální otevírání
�� Dodáváno s ovládací tyčí
�� Montáž do otvoru i na ostění

TYP 1

TYP 3

TYP 2

TYP 4
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Nechte se inspirovat designovými trendy a vytvořte ze své terasy nebo balkónu příjemné 
místo pro relaxaci. Prožijte krásný den na balkoně či terase v příjemném stínu pod 
venkovními markýzami. Venkovní markýzy vás spolehlivě ochrání nejen před slunečními 
paprsky, ale díky speciální povrchové úpravě si poradí i s mírným deštěm. Posezení pod 
markýzami si tak užijete v horkém létě i za nevlídného počasí.

MARKÝZY

Pro pohodové léto na terase
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MARKÝZY

Markýzy jsou spojením praktičnosti a elegance. Představují 
účinnou ochranu proti slunečním paprskům a dokreslují 
vzhled vašeho domu. Markýzy se díky jednoduché konstrukci 
a kvalitnímu provedení často používají nejen k zastínění teras 
rodinných domů, ale také v komerční sféře.

Markýzy jsou potaženy akrylovou látkou naimpregnovanou 
ochranným přípravkem. Ten látku markýzy chrání před 
promoknutím a znečištěním. Kvalitní materiál a zpracování 
zaručují dlouhou životnost markýzy a její stálou barvu. Široká 
kolekce kvalitních barevných látek vám umožní výběr dle vašich 
představ.
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�� Zastřešení malých i velkých prostor teras a verand
�� Široká kolekce látek VEKRA se speciální povrchovou úpravou 
�� Použité vlákno a technologie barvení látek ve hmotě (solution dyed acrilic) zaručuje vysokou barevnou 

stálost markýzových látek
�� Ovládání klikou nebo motoricky vč. dálkového ovládání
�� Možnost napojení na čidla, inteligentní řízení nebo mobilní zařízení
�� Maximální výsuv 4,0 m
�� Ramena markýz vyrobena ze speciální hliníkové slitiny

MARKÝZY

VARIANTY MONTÁŽE
�� Markýzy je možné montovat čelně  

na fasádu nebo do stropu.

VARIANTY PROVEDENÍ 
��  bez kazety
��  polokazetové
��  kazetové (kulaté nebo hranaté)

OVLÁDÁNÍ
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Garáž je jako paměť našeho života. Čím jsme starší, a čím více máme vzpomínek, tím více 
se plní prostory i našich garáží. A protože vzpomínky jsou vzácné a jen neradi se s nimi 
loučíme, je potřeba najít jiný způsob, jak ušetřit místo v garáži. 

Řešením jsou sekční vrata Vekra. Jejich klíčovým benefitem je princip otevírání. Sekční 
garážová vrata zajíždějí pod garážový strop. Tato sekční vrata nabízejí nejen praktické 
otevírání, ale také nepřebernou škálu odstínů.

Sekční vrata Vekra jsou tím pravým pro lidi, co jsou si jisti vlastní cestou životem.

GARÁŽOVÁ VRATA

Komfort a bezpečnost
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SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Sekční vrata jsou ideálním řešením pro každou garáž. Mohou 
být namontována do libovolného garážového otvoru a poskytují 
až o 14 cm větší šířku průjezdu než výklopná vrata.

Sekční vrata se otevírají svisle a jsou úsporně uložena pod 
stropem. Díky tomuto konstrukčnímu principu nabízejí maximum 
místa v garáži i před garáží. Na všech čtyřech stranách jsou 
tato vrata optimálně utěsněna kvalitním elastickým těsněním 
odolným proti silnému větru.

Se sekčními vraty VEKRA si můžete dopřát garážová vrata dle 
vlastních představ a kompromisů. Díky široké nabídce barev dle 
škály RAL nebo dekorů Decograin s přirozeným charakterem 
dřeva nebo elegantním metalickým efektem určitě vyberete 
vrata, která se budou hodit k vašemu domu.
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�� Harmonický celkový dojem díky přesnému a rovnoměrnému rozdělení drážek a neviditelným přechodům lamel u vrat s drážkou
�� Ochrana proti sevření prstů venku i uvnitř
�� Dvoustěnná vrata nabízejí nejlepší možnou izolaci: 

    Vrata LPU 42 - lamely o tloušťce 42 mm zajišťují nejlepší stabilitu a příjemně klidný chod, tepelná izolace U = 0,5 W/m2K 
Vrata LPU 67 Thermo – lamely o tloušťce 67 mm, až o 50% lepší izolace oproti vratům LPU 42, tepelná izolace lamely U = 0,31 W/m2K

�� Tepelnou izolaci lze účinně zlepšit připojením zárubně ThermoFrame až o 15%
�� Klidný chod vrat díky pozvolnému rozjezdu a pozvolnému zastavení, rychlost až 22 cm/s
�� Patentované uzamknutí vrat – jsou-li garážová vrata zavřena, zapadne zajištění proti zvednutí, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení, zamčení je účinné i při výpadku elektřiny
�� Optimální dlouhodobá ochrana – patka zárubně o výšce 4 cm chrání vrata dlouhodobě před možnou korozí i při nahromadění mokra
�� Integrované dveře bez vysokého prahu pro snadný průchod do garáže, můžete z garáže vyzvednout jízdní kola nebo zahradní stroje bez nutnosti otevřít vrata, výška prahu 10 mm

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Integrované dveře Lamela LPU 67 ThermoPatka zárubně

67 mm

0,31 W/m2K
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RADIOVÝ SYSTÉM BISECUR  
S CERTIFIKOVANOU BEZPEČNOSTÍ

Dvoustranně fungující radiový systém slouží komfortní a bezpečné obsluze pohonů 
garážových vrat. Extrémně bezpečná metoda šifrování se stabilním dosahem bez rušení 
vám poskytuje dobrý pocit, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání.

�� Snadné programování
�� Bezpečnost díky 128 bitovému šifrování
�� Komfortní dotazování na polohu vrat – není nutné vycházet před dveře, abyste se podívali, zda 

jsou vrata zavřena, polohu vrat vám ukáže barva LED na dálkovém ovladači
�� Exkluzivní dálkový ovladač s elegantním tvarem, který příjemně padne do ruky
�� Nastavitelná druhá otvírací výška
�� Automatické vypínání při nečekaných překážkách
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�� Výběr z široké škály modelů
�� Možnost atypického řešeni dle individuálních potřeb 

prosklené stěny, posuvné dveře
�� Výroba z kvalitních a prověřených materiálů
�� Spolehlivá funkce a dlouhá životnost

Na první místo stavíme spokojenost zákazníků, kterým chceme být co nejblíže prostřednictvím více než 
60 obchodních zastoupení po celé ČR, a přispět k tomu, aby se dodávka produktů VEKRA stala příjemným 
zážitkem a pozitivní změnou v jejich bydlení. Pro dosažení komfortu bydlení nabízíme komplexní řešení 
otvorových výplní pro rodinné domy, bytové domy, komerční a veřejné budovy

OSTATNÍ PRODUKTY

�� Kvalitní okna a dveře vyráběná výhradně v ČR
�� Kompletní portfolio výrobků ze všech materiálů: 

plastová, dřevěná, dřevohliníková a hliníková okna a dveře
�� Máme řešení pro každou stavbu – okna a dveře jsou 

vyráběny na míru dle požadavků zákazníka a výrobních 
možností

�� Elegantní a funkční zdvižně posuvné portály
�� Bezbariérové provedení pro propojení obytného 

a venkovního prostoru
�� Odolné řešení pro velké prosklené plochy
�� Kvalitní práh s přerušením tepelného mostu

OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PORTÁLY INTERIÉROVÉ DVEŘE
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www.vekra.cz
info@vekra.cz
infolinka: 800 777 666

Značková prodejna VEKRA  
(okna, vchodové dveře, interiérové dveře, stínění)

Obchodní zastoupení VEKRA  
(okna a vchodové dveře)

VEKRA partner:

2. vydání. Platnost od 3/2018.
Ukázka barevných odstínů je pouze orientační. V publikaci jsou použity ilustrační fotografie.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.


