








OKNA

EKO LES Soft
• večslojno lepljen les
• vgradna globina 68 mm
• visoka stabilnost vogalnih spojev
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila
• zagotavljajo tesnenje tudi pri zelo nizkih 

temperaturah in močnih nalivih
• vgrajeno Roto NT E5 okovje v srebrni 

barvi za nemoteno delovanje, možnost 
različnih stopenj varnosti

• standardno dvojno steklo 4/16/4 s TGI 
distančnikom polnjeno s plinom argon 
Ug=1,0W/m2K

• standardno 4-kratna površinska 
zaščita

• standardno termoodkapni profil na 
okvirju in alu odkapni profil na krilu

• možnost izbire različne barve zunaj 
in znotraj, dvobarvna okna

VRSTE LESENIH OKEN

EKO LES Still
• okna narejena iz večslojno lepljenega 

lesa
• vgradna globina 68 mm
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila
• vgrajeno okovje Roto NT v srebrni 

barvi za nemoteno delovanje in 
možnostjo različnih stopenj varnosti

• možnost skritega okovja Roto 
DESIGNO

• standardno vgrajeno DVOJNO 
izolacijsko steklo (4/16/4 mm, Ug=1,0 
W/m2K), debelina stekla do 36 mm

• standardno 4-kratna zaščita – 
površinska obdelava

• skrito pritrjene steklitvene letvice
• standardno termoodkapni profil na 

okvirju in krilu
• stilni robovi na krilu in okvirju, opcijsko 

možnost lesene odkapne letve
• možnost izbire različne barve zunaj 

in znotraj
• minimalno vzdrževanje oken z 

negovalnim setom

EKO PASIV Soft
• okna narejena iz večslojno lepljenega 

lesa
• vgradna globina 78 mm
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila
• vgrajeno okovje Roto NT v srebrni barvi 

za nemoteno delovanje in možnostjo 
različnih stopenj varnosti

• možnost skritega okovja Roto 
DESIGNO

• standardno vgrajeno TROJNO 
izolacijsko steklo (4/14/4/14/4 mm, 

Ug=0,6 W/m2K), debelina stekla do 
44 mm

• standardno 4- kratna zaščita – 
površinska obdelava

• skrito pritrjene steklitvene letvice
• standardno termoodkapni profil na 

okvirju in krilu
• soft robovi na okvirju in krilu
• možnost izbire različne barve zunaj 

in znotraj
• minimalno vzdrževanje oken z 

negovalnim setom

EKO PASIVE Edge
• okna narejena iz večslojno lepljenega 

lesa
• vgradna globina 78 mm
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila
• vgrajeno okovje Roto NT v srebrni 

barvi za nemoteno delovanje, in 
možnostjo različnih stopenj varnosti

• možnost skritega okovja Roto 
DESIGNO

• standardno vgrajeno TROJNO izolacijsko 
steklo (4/14/4/14/4mm, Ug=0,6 W/m2K), 
debelina stekla do 44 mm

• standardno 4- kratna zaščita – 
površinska obdelava

• skrito pritrjene steklitvene letvice
• standardno termoodkapni profil na 

okvirju in krilu
• ravni robovi na okvirju in krilu
• možnost izbire različne barve zunaj 

in znotraj
• minimalno vzdrževanje oken z 

negovalnim setom

EKO ALU LES
• okna narejena iz večslojno lepljenega 

lesa
• vgradna globina 84 mm
• okna z ALUMINJASTO masko na 

zunanji strani
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila
• vgrajeno okovje Roto NT v srebrni barvi 

za nemoteno delovanje in možnostjo 
različnih stopenj varnosti

• možnost skritega okovja Roto 
DESIGNO

• standardno vgrajeno DVOJNO 
izolacijsko steklo (4/16/4 mm, Ug=1,0 
W/m2K), debelina stekla do 36 mm

• standardno 4- kratna zaščita – 
površinska obdelava

• skrito pritrjene steklitvene letvice
• soft robovi na okvirju in krilu
• možnost izbire različne barve zunaj in 

znotraj

EKO ALU PASIV
• okna narejena iz večslojno lepljenega 

lesa
• vgradna globina 94 mm
• okna z ALUMINJASTO masko na 

zunanji strani
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila
• vgrajeno okovje Roto NT v srebrni 

barvi za nemoteno delovanje in 
možnostjo različnih stopenj varnosti

• možnost skritega okovja Roto 
DESIGNO

• standardno vgrajeno TROJNO 
izolacijsko steklo (4/14/4/14/4 mm, 
Ug=0,6 W/m2K), debelina stekla do 
44 mm

• standardno 4- kratna zaščita – 
površinska obdelava

• skrito pritrjene steklitvene letvice
• soft robovi na okvirju in krilu
• možnost izbire različne barve zunaj 

in znotraj

EKO ALU PASIV EDGE
• okna narejena iz večslojno lepljenega 

lesa
• vgradna globina 92 mm
• okna z ALUMINJASTO masko na 

zunanji strani
• ALU zunanje obloge poravnane
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila
• vgrajeno okovje Roto NT v srebrni 

barvi za nemoteno delovanje in 
možnostjo različnih stopenj varnosti

• možnost skritega okovja Roto 
DESIGNO

• standardno vgrajeno TROJNO 
izolacijsko steklo (4/18/4/18/4 mm, 
Ug=0,5 W/m2K)

• standardno 4- kratna zaščita – 
površinska obdelava

• steklenje s ALU oblogami
• ravni robovi na okvirju in krilu
• možnost izbire različne barve zunaj 

in znotraj

EKO PASIV 92 Soft
• okna narejena iz večslojno lepljenega 

lesa
• vgradna globina 92 mm
• standardno vgrajena dva silikonska 

tesnila, opcijsko dodatno tretje tesnilo
• vgrajeno okovje Roto NT v srebrni 

barvi za nemoteno delovanje, in
• možnostjo različnih stopenj varnosti
• možnost skritega okovja Roto DESIGNO
• standardno vgrajeno TROJNO 

izolacijsko steklo (4/18/4/18/4 mm, 
Ug=0,5 W/m2K)

• standardno 4- kratna zaščita – 
površinska obdelava

• skrito pritrjene steklitvene letvice
• standardno termoodkapni profil na 

okvirju in krilu
• soft robovi na okvirju in krilu
• možnost izbire različne barve zunaj 

in znotraj
• minimalno vzdrževanje oken z 

negovalnim setom





KAJ MORAM VEDETI PRED 
NAKUPOM NOVIH OKEN?
Nakup novega stavbnega pohištva je dolgoročna 
naložba, za katero si je potrebno vzeti čas. Vaše vodilo 
pri nakupu naj ne bo cena, ampak kakovost. Najprej 
se morate odločiti, iz kakšnega materiala bodo vaša 
nova okna. Boste izbrali les, PVC ali varčno izvedbo z 
lesom in aluminijem? Potem morate opredeliti, kakšen 
način odpiranja želite. Na koncu ne pozabite še na 
estetski vidik, kjer v zadnji fazi določite barvo okenskih 
okvirjev in izberete ujemajoče se dodatke, kot so 
senčila, okenske police, stekla, okovje, okrasne kapice 
itd. Seveda smo na vseh korakih z vami - z nasveti, 
predlogi in rešitvami. 

OKNA

ORNAMENTNA 
STEKLA

DODATKI

KOMARNIKI

OKRASNE KAPICE

OKOVJA

RAL BARVE

POLKNA

TESNILA

POLOLIVE IN OLIVE 
(KLJUKE)

ROLETE

ZUNANJE ŽALUZIJE

NOTRANJE ŽALUZIJE

PLISE SENČILA

SCREEN SENČILA

POLICE

IZOLACIJSKA STEKLA





Pri zložljivo zgibnih panoramskih stenah se 
krila zgibno zlagajo po sistemu harmonike 
kar omogoča odmik kril od celotne površine 
odprtine. Krila se odpirajo v notranjost 
z možnostjo zgibanja tudi na obe strani 
okvirja. Zložljiva stena stena oz. harmonika 
ima lahko klasičen visok lesen prag ali nizek 
alu potopni prag.  Zaradi načina odpiranja 
omogoča največjo širino prehoda. Za 
harmonika sisteme uporabljamo ROTO NT 
Patio FOLD.

DRSNI SISTEMI

L R

LR

DVIŽNO DRSNE 
STENE

ZLOŽLJIVO ZGIBNE 
STENE

Odlikuje jih enostavno in praktično odpiranje, 
ter velike dimenzije z veliko naravne svetlobe. 
Nizek pohodni prag omogoča eleganten 
prehod. Tovrstne stene so zelo pogoste v 
sodobni gradnji in so primerna za vgradnjo v 
vse vrste objektov. Standardno se uporablja 
GU sistem, s ThermoStep pragom. 

NAGIBNO DRSNE 
STENE
Omogočajo praktično odpiranje  in dober 
izkoristek prostora za odpiranje. Velike 
steklene površine omogočajo veliko naravne 
svetlobe v prostoru. Steno lahko tudi nagibno 
»ventus« odpremo in omogočimo zračenje v 
prostoru. 





LEPOTA ŽIVLJENJA Z NARAVO
Ob obilici dnevne svetlobe, ki jo v vaše življenje prinese zimski vrt, 
boste pridobili dodaten prostor za uživanje v branju, druženje s 
prijatelji in gledanje zvezd ob jasnih nočeh. Zimski vrt je vaša vez 
z naravo, lepoto katere boste odkrivali skozi vse leto.

VELIKI ENERGETSKI PRIHRANKI
S pravilno orientacijo zimskega vrta, ustreznim senčenjem in 
zračenjem boste dosegli dobro energijsko bilanco, ki v prehodnih delih 
leta zagotavlja velike prihranke energije za ogrevanje. Za izgradnjo 
zimskega vrta se lahko odločite že pri načrtovanju novogradnje, 
seveda pa si ga je mogoče omisliti tudi kot kasnejšo rešitev. 




