
VITAJTE

Držíte v ruke katalóg plastových okien skupiny JOLA. Ste na najlepšom mieste ak staviate 
alebo renovujete, lebo ponúkame optimálne riešenia v oblasti plastových okien.

V tomto prospekte chceme upriamiť Vašu pozornosť na výhody plastových okien, ich 
konštrukčnú stavbu, najdôležitejšie poznatky. Na to, čo sa oplatí vedieť dopredu, na čo 
myslieť pred tým ako si u nás objednáte výrobok a ako prebieha objednávací a 
montážny proces a tiež na garančné záruky. 

Veríme, že u nás nájdete vhodné riešenie! S Vašimi otázkami a žiadosťou o radu sa 
obráťte na našu najbližšiu pobočku, kde sú Vám k dispozícii naši odborníci.

PLASTOVÉ OKNÁ |BALKÓNOVÉ DVERE|EXTERIÉROVÉ OKNÁ A DVERE

Lebo u nás 
dostanete všetko 

na jednom mieste! 

 Prečo si vybrať práve nás?Kontakt na odborníka, 
ktorý je k Vám najbližšie:

41
obchodov v 3 krajinách

2 

www. .skdvereoknabratislava

www. .skinterierdverebratislava

www. .skparketbratislava

www. .skgarazovabranabratislava

www. .skzatepleniebratislava

    

  

výrobné prevádzky
16

rokov skúseností

JOLA SLOVAKIA 
na sociálnych 
sieťach!

Skupina JOLA: 

943 01 Štúrovo Slovakia,
Bocskaiho rad 1169/1

Telefón: +421 948 320 510

Email: sturovo@jolaslovakia.sk

040 18 Košice,
Ukrajinská 58.

Telefón: +421 910 722 011

Email: kosice@jolaslovakia.sk

WWW.JOLASLOVAKIA.SK WWW.JOLASLOVAKIA.SKWWW.JOLASLOVAKIA.SK

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU!

PLASTOVÉ OKNÁ

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU



Stredné 
dorazové tesnenie

VÝHODNÁ CENA
Okná s plastovým rámom majú približne o 
50%  výhodnejšiu cenu v porovnaní s oknami 
s dreveným rámom.

RÝCHLEJŠIA VÝROBA
Ich výroba trvá kratšie, v základných farbách 
sa k výrobkom dostanete zvyčajne za 2-4 
týždne (v rámci regiónov môžu byť rozdiely), 
kým v prípade drevených okien výroba 
môže vyžadovať 6-8 týždňov. 

VARIABILITA
Takmer akákoľvek predstava je reali-
zovateľná, nech sa jedná o rozmer, tvar, 
spôsob otvárania. Môžu byť voči sebe aj v 
uhle osadené, pokiaľ rovina skla sa neohýba. 

LEPŠIA TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
Plast je dokonale tvarovateľný, preto dokáže 
úplne hermeticky uzatvárať, čím výrazne 
zlepšuje schopnosť tepelnej a zvukovej 
izolácie. 

JEDNODUCHŠIA ÚDRŽBA
Oproti dreveným rámom nevyžaduje 
neustálu povrchovú úpravu.

Pri plastových oknách je najdôležitejším technickým 
parametrom súčiniteľ prestupu tepla – hodnota „U“. 
Udáva sa v jednotkách W/m²K. Je to množstvo tepla, 
vyjadrené vo Wattoch (W), ktoré unikne cez 1 m² okna pri 
rozdiele teplôt vonkajšieho a vnútorného prostredia  o 1 
stupeň Kelvina. Čím nižšia hodnota, tým lepšie.

V prípade okien rozlišujeme tri druhy hodnôt „U“:

U : (g=glass) súčiniteľ prestupu tepla zasklenia,g

U : (f=frame) súčiniteľ prestupu tepla rámu ( rám + krídlo f
okna)

U : (w=window) súčiniteľ prestupu tepla okna, ktorý sa w
vyráta za pomoci predošlých dvoch súčiniteľov.

Faktory zlepšujúce hodnoty U  sú: viacvrstvové zasklenie g

(ideálne 3), vhodný plyn v dutine medzi sklami (Argon), 
emisné pokovenie skla Low-E, a tesnenie zasklenia. 
Dnešné technológie umožňujú hodnotu U =0,5 W/m²K. g

Faktory zlepšujúce hodnoty U  sú: vyšší počet komôr ( aj 6 f

alebo 7), pričom sa hrúbka materiálu neznižuje, dorazové 
tesnenia a tesnenie zasklenia. Dnešné technológie 
umožňujú hodnotu U =1,0 W/m²K. f

Na pasívne domy vyhovujú okná s hodnotou U =0,8 w

W/m2K a lepšie. Najlepšie produkty z nášho portfólia môžu 
dosahovať hodnoty U =0,7 W/m2K!  w

Naši vedúci predajní sú skusení odborníci, ktorí okrem informácií z tohto katalógu 
disponujú rozsiahlejšími vedomosťami. Ku konkrétnej cenovej ponuke alebo objednávke 
je potrebné množstvo informácií, ktoré sa dajú získať len pri obhliadke alebo zameraním 
na mieste realizácie. Preto sa oplatí pred objednávkou pouvažovať nad nasledovnými. 
Samozrejme, pokiaľ si želáte využiť služby nášho odborného montážnika, v tom prípade 
na mieste určenia Vám vie odborne poradiť a potrebné informácie získať. 

CENOVÁ PONUKA 

 

Potvrdenie objednávky 

 

Doplatenie zvyšnej sumy 

 

Niekoľko ročná záruka

 

 

Osobná návšteva obchodu. 

 

Príchod tovaru do predajne 

 

Odborná montáž 

 

ROČNÁ ÚDRŽBA

...informácie o údržbe a iné dôležité vedomosti, tipy, finty, zaujímavosti môžete nájsť na 
našej webovej stránke www.jolaslovakia.sk?

S náučnými videami nás nájdete na Youtub-e a tiež na Instagrame a Facebooku, kde z času 
na čas nájdete aj výherné súťaže! 

ROZMERY 
V každom prípade je potrebný rozmer od steny po stenu v milimetroch v poradí 
šírka x výška. Ďalej hĺbka osadenia rozhoduje o hrúbke profilu, ktorá môže byť 
rozdielna v závislosti od kategórie výrobku či výrobcu. Nikdy však atypický 
rozmer.

ZASKLENIE 
Či si zvolíme dvoj alebo trojvrstvové zasklenie. Samozrejme pri 
trojvrstvovom skle tepelná aj zvuková izolácia je lepšia ale aj cenová 
hladina je vyššia. 

KONŠTRUKCIA 
Veľká väčšina našich okien sa vyrába v prevedení - 
jednokrídlové, dvojkrídlové alebo dvojkrídlové so stĺpikom. 
Prípadne ich zoradením k sebe (vrátane balkónových dverí) s 
možnosťou do roviny alebo v uhle.  

SPÔSOB A SMER OTVÁRANIA 
Základné spôsoby otvárania. Fixné, otváravé, otváravo sklopné     
(v prípade balkónových dverí aj posuvné). Z hľadiska orientácie 
otvárania pravé alebo ľavé (v prípade dvojkrídlových okien určuje 
orientáciu prvé otváravé krídlo) stanovené podľa pozície závesov, na 
ktorých je krídlo zavesené. 

FARBA 
Hoci v základe dominuje biela farba a je aj v najlepšej cene, máme k dispozícii 
50 farebných odtieňov s príplatkami, ktoré môžeme mať v obojstrannom 
prevedení, jednostrannom vo vnútri alebo jednostrannom navonok.

PARAPETA 
Pre osadenie vonkajšieho a vnútorného parapetu slúži predpripravený 
podkladový profil, kde je nutné vedieť, aká bude dĺžka a šírka parapetu.
Parapety sú takisto dostupné v našom obchode. 

VONKAJŠIE ROLETY 
Vonkajšie rolety (aj rolovacie sieťky proti hmyzu) z konštrukčného aj estetického 
hľadiska si vyžadujú prípravu pomocou rozširovacích profilov tak, aby horná skriňa 
(box) a bočné vodiace lišty nezasahovali do plochy okna a tým neobmedzovali vo 
výhľade. Navyše mysliac dopredu na vonkajšie rolety môžeme byť cenovo 
efektívnejší. V našich obchodoch sme v otázkach na tieniacu techniku k dispozícii.

TEPELNÁ IZOLÁCIA 
Pokiaľ bude zvonku budovy tepelná izolácia, ktorá bude aplikovaná aj na 
osteniach okolo okien, tak je nutné vynechať dostatočný priestor. V otázkach 
tepelnej izolácie sa s dôverou môžte obrátiť na naše predajne. 

VETRANIE 
V istých prípadoch je predpis, aby boli okná vybavené automatickým 
vetraním, ktoré vieme riešiť so zariadením Aereco.

Základnou surovinou pri výrobe rámu plastových okien ( 
rám + krídlo okna) je PVC (polyvinylchlorid), ktorý je 
chemicky odolný, UV stabilný, tvrdý plast.

Konštrukčnú stabilitu okien zabezpečujú oceľové výstuže, 
ktoré sú v nich umiestnené. Vďaka ich dutinového tvaru 
zároveň vytvárajú  komoru a tiež umožňujú kotvenie 
kovania.

Kovanie (závesy, zámok a kľučky) umožňuje nasledovné 
vymoženosti: zábrana proti vysadeniu, 4 úrovne 
mechanického vetrania, poistka proti chybnej 
manipulácii, nadvihovací prvok krídla, pri väčších 
rozmeroch krídla progresívne dotiahnutie.

Základnými prvkami zasklievania sú samozrejme sklenené 
tabule, ktoré majú typickú hrúbku 4mm, sú číre, priehľadné 
o hmotnosti 10 kg/m².

Dutina medzi sklami sa vypĺňa Argónom. Argón je vzácny 
plyn, ktorý je bezfarebný, bez vône a je netoxický(!) Pre 
svoju nízku reaktívnu schopnosť je ideálny ako ochranný 
plyn.

Medzi dvoma vrstvami izolačného presklenia je hliníkový 
alebo umelohmotný tzv. teplý dištančný rámik, ktorý 
obsahuje molekulové sito – vysúšadlo. 

Tabuľa 2 vrstvového izolačného skla má zvyčajne hrúbku 
24 mm (4 mm sklo, 16 mm vzduchová medzera a 4 mm 
sklo), kým 3 vrstvové môže mať hrúbku 40 alebo 44 mm (4 
mm sklo, 14/16 mm vzduchová medzera 4 mm sklo, 14/16 
mm vzduchová medzera a 4 mm sklo) v závislosti od 
veľkosti vzduchovej medzery.

Nános Low-E je ultra tenká vrstva vzácneho kovu na 
vonkajšej strane vnútorného skla, ktorá umožňuje 
zužitkovanie slnečnej energie v zimnom období. Bez 
emisného pokovenia  môžu byť hodnoty U dvojnásobné!g 

Jednou z opcionálnych doplnkov prémiových okien je 
hliníkové obloženie AluClip, ktoré sa nachádza z vonkajšej 
strany okna. Je povrchovo upravené ochrannou vrstvou 
pomocou práškovej technológie v ľubovoľnej farbe. Tiež 
prispieva k zábrane úniku tepla.

V základnom prevedení obiehajú medzi krídlom okna a 
rámom okna dve dorazové a jedno zasklievacie tesnenie. 
(Pri hrubších rámoch tento počet narastá). 

VÝHODY 
PLASTOVÝCH OKIEN

HODNOTY TEPELNEJ
IZOLÁCIE

SCHÉMA PRIEREZU 
PLASTOVÝM OKNOM 

PRIEBEH OBJEDNÁVKYCO SI TREBA DOMA PREMYSLIET PRED TÝM, 
AKO SI SVOJE PLASTOVÉ OKNÁ OBJEDNÁTE?
ˇ ˇ

Vedeli
 ste, 

      
že.. . .?Vedeli
 ste, 

      
že.. . .?

ZÁKLADNÉ POZNATKY

4 mm-é sklo s vrstvou Low-E

Low-E nízko 
emisné pokovenie 

dutina 
medzi sklami

s náplňou 
vzácneho 
plynu Argón

obvodové 
tesnenie

vysúšadlo

dištančný 
rámik

izolačné sklo

extrudované 
zasklievacie tesnenie

oceľová výstuž

komory

krídlo okna

dorazové 
tesnenie

Na našej web stránke alebo osobne v našej predajni.  

Prejednanie podľa predstáv zákazníka alebo na základe údajov získaných od nami doporučeného 
odborníka (montážneho partnera).

Zaplatenie zálohy 50% celkovej ceny a podpisom kúpnej zmluvy.  

Doručenie tovaru do predajne za pár týždňov, o čom Vám vedúci prevádzky okamžite dá vedieť.

Naši vedúci predajne s Vami dohodnú termín odovzdania, doručenie alebo možný termín 
montáže. 

V dohodnutom termíne naši zmluvní partneri tovar doručia a odborne namontujú.

V prípade výrobkov z nášho portfólia je záruka v závislosti od výrobcu - na PVC profil 8-10 rokov, 
a na zasklenie 1-4 roky. 

Pre bezproblémové fungovanie až niekoľko desaťročí je potrebná pravidelná údržba 
(čistenie, mazanie).

zasklievacia lištarám okna

4 mm sklo


