okna - vrata - drsne stene

Zvesti lesu od 1927

O nas
Mizarstvo Korun je družinsko podjetje z več kot 80-letno tradicijo. Začetki podjetništva segajo v leto 1927,
danes pa se v podjetju na predajo lastništva pripravlja že 4. generacija. Podjetje ostaja zvesto lesu, kljub
temu da so se trendi od ustanovitve do danes že precej spremenili – na samem začetku so se izdelovale
vse vrste lesenih izdelkov, danes pa gre za usmerjeno proizvodnjo z visokimi standardi kvalitete. Podjetje
je osredotočeno na izdelavo lesenega stavbnega pohištva po naročilu, kar obsega vse vrste lesenih oken,
balkonskih vrat, panoramskih sten, dvižno-drsnih sten in vhodnih vrat. Proizvodnja sledi vsem sodobnim
trendom pri izdelavi stavbnega pohištva, zato je ponudba zelo obsežna. Tako se proizvajajo okna profilov 68, 78 in 92 mm, 2- in 3-slojne zasteklitve z različnimi izolacijskimi faktorji, kombinacija les-aluminij.
Stranke lahko izbirajo med različnimi vrstami lesa. Proizvod je od začetka do konca izdelan v lastni režiji.
Stranki ponujamo celostno rešitev na mestu in sicer svetovanje, izdelava in dobava oziroma montaža.

Ervin Korun
Ostajamo zvesti lesu, saj je naraven material in kot takšen diha s prostorom. Deluje toplo, je naravni
izolator in tako s tehničnega in kot estetskega vidika zelo uporaben za stavbno pohištvo.

Naravno in
tradicionalno

Pri gradnji doma predstavljajo okna, vrata in drsne stene najpomembnejše elemente, ki določajo estetski videz, toplotno zaščito, funkcionalnost, varnost in udobnost bivanja. Izbira stavbnega pohištva
iz lesa predstavlja del osebnostnega stila posameznika. Proizvodna filozofija našega podjetja je individualno naravnana, kar nam omogoča, da se vsakemu izmed vas posvetimo in najdemo najbolj
optimalno rešitev.
Vsi naši izdelki ustrezajo evropskim predpisom. Prav tako naši izdelki ustrezajo zahteveam
EKO SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE za pridobitev nepovratnih spodbud in ugodnih eko kreditov.

Obraz hiše

Lesena okna bodo vaši hiši dala oči, katerih pogled bodo mimoidoči težko spregledali. Da bo harmonija
hiše kar najbolj popolna, lahko izdelavo oken popolnoma prilagodimo vašim željam, z njimi izboljšamo
toplotno in zvočno izolacijo, vas zaščitimo pred sončnimi žarki ali skrijemo pred radovednimi pogledi.
Pogled na svet je skozi lesena okna lepši.

Zakaj naša okna?
Za razliko od mozničenja, ki se uporablja v bolj masovno usmerjenih proizvodnjah, naše vezi izdelujemo
po preverjenem sistemu čep-zareza, zunanje profiliranje okvirjev in kril pa izvajamo po lepljenju elementov.
Različne debeline profilov nam omogočajo vgradnjo praktično vseh vrst termopan stekel, same profile pa
lahko izdelamo v moderni, zaobljeni ali rustikalni obliki.

Tehnologija
in materiali
Izdelava oken se s časom spreminja in v zadnjem deseletju
smo bili priča velikemu tehnološkemu napredku v lesarski
industriji. Zaradi tega smo našo proizvodnjo posodobili tudi
mi in vam tako sedaj lahko ponujamo vrhunska okna, izdelana s sodobno tehnologijo po individualni meri vsakega
posameznika.
Naša okna izdelujemo iz kvalitetnega lepljenega lesa
različnih drevesnih vrst, barvana pa so z vodnimi barvami
ali naravnimi olji. Vgrajujemo okovje znamke Roto - NT z
nosilnostjo do 150 kg in osjo 13 mm, zastekljena pa so z
različnimi tipi termopan stekel.

KORUN LES 68

Naš osnovni model oken omogoča vgradnjo dvoslojnih termopan stekel in je
primeren za adaptacije in manj zahtevne objekte

ZAOBLJENI “SOFT” ROBOVI
robovi so zaobljeni za boljši in
enakomernejši nanos barve

STEKLO
možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo do 1,0 W/m2

Uw FAKTOR*
Uw faktor za steklo 1,1 = 1,32
Uw faktor za steklo 1,0 TGI = 1,2

LES
Okenski okvirji debeline 68 mm iz
kakovostnega lepljenega lesa,
brez zunanjega dolžinskega spoja

* podani so Uw faktorji les iglavcev

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

ODKAPNI PROFILI
ščitijo najbolj izpostavljene
dele okna pred vremenskimi
vplivi

KORUN LES 78

So najpogostejša izbira naših strank. Zaradi debelejšega profila nam omogočajo
vgradnjo troslojnih termopan stekel, kar pomeni, da so energetsko bolj
učinkovita od oken debeline 68 mm in so tako
primerna za energetske sanacije in novogradnje.
ZAOBLJENI “SOFT” ROBOVI
robovi so zaobljeni za boljši in
enakomernejši nanos barve

STEKLO
možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,5 - 0,7 W/m2

Uw FAKTOR*
Uw faktor za steklo 0,7 TGI = 1,00
Uw faktor za steklo 0,6 TGI = 0,90

LES
Okenski okvir debeline 78 mm iz
kakovostnega lepljenega lesa, brez
zunanjega dolžinskega spoja

* podani so Uw faktorji za les iglavcev

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

ODKAPNI PROFILI
ščitijo najbolj izpostavljene
dele okna pred vremenskimi
vplivi

KORUN LES 92

Zaradi debeline profila omogočajo večjo vgradno debelino stekel, zaradi česar
so primerne za nizkoenergijske in pasivne hiše. Ta stekla so občutno
cenejša od stekel z enakimi izolacijskimi vrednostmi, polnjenimi s plinom kripton.
ZAOBLJENI “SOFT” ROBOVI
robovi so zaobljeni za boljši in
enakomernejši nanos barve

STEKLO
možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z vrednostjo med 0,5 - 0,6 W/m2

Uw FAKTOR*
Uw faktor za steklo 0,6 TGI = 0,86
Uw faktor za steklo 0,5 TGI = 0,80

LES
Okenski okvirji 92 mm iz kakovostnega
lepljenega lesa, brez zunanjega
dolžinskega spoja

* podani so Uw faktorji za les iglavcev

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

ODKAPNI PROFILI
ščitijo najbolj izpostavljene
dele okna pred vremenskimi
vplivi

KORUN LES/ALU 82

Kombinacija topline lesa na notranji strani in odlične trpežnosti na zunanji strani,
saj zunanja aluminijasta maska ne zahteva posebne nege. Primerna so
za vgradnjo dvo in troslojnih termopan stekel.

STEKLO
možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,7 - 1,1 W/m2

Uw FAKTOR*
Uw faktor za steklo 1,0 TGI = 1,20
Uw faktor za steklo 0,7 TGI = 1,00
* podani so Uw faktorji za les iglavcev

LES
Leseni del okna debeline 68 mm je
iz kakovostnega lepljenega lesa, brez
zunanjega dolžinskega spoja. Skupna
debelina okvirja z ALU masko 82 mm.

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

ALU MASKA
alu maske priznanega
avstrijskega proizvajalca
Stemeseder

KORUN LES/ALU 92

So okna z najboljšo kombinacijo uporabnosti in izolacije, saj omogočajo vgradnjo
izolacijskih stekel z vrednostjo 0,5 W/m2. Omogočajo vgradnjo
troslojnih termopan stekel, aluminijasta maska pa ne
zahteva posebne nege.

STEKLO
možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,5 - 0,6 W/m2

Uw FAKTOR*
Uw faktor za steklo 0,7 TGI = 0,98
Uw faktor za steklo 0,6 TGI = 0,91
Uw faktor za steklo 0,5 TGI = 0,84

LES
Leseni del okna debeline 78 mm je
iz kakovostnega lepljenega lesa, brez
zunanjega dolžinskega spoja. Skupna
debelina okvirja z ALU masko je 92mm

* podani so Uw faktorji za les iglavcev

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

ALU MASKA
alu maske priznanega
avstrijskega proizvajalca
Stemeseder

Vrata
Vrata so pomemben del vsake stavbe. Poskrbite, da bo vhod v vaš dom privlačen in zanimiv ter izberite vrata,
ki se bodo skladala z okni in celotno okolico. V naši ponudbi imamo vhodna vrata v moderni in klasični
izvedbi ter garažna vrata. Izbirate lahko med različnimi tipi vrat, materialov in barv, jih popestrite z
ornamentnim steklom, potezalom, čitalcem prstnih odtisov ter drugimi dodatki.

popolno

skladje

Drsne stene
RAZKOŠJE POGLEDOV
Drsne stene so namenjene prostorom, v katerih želite imeti širok prehod na teraso ali balkon.
Različne izvedbe omogočajo maksimalen izkoristek prostora. Glede na način odpiranja so lahko:
• drsno nagibne
• zložljive - harmonika
• dvižno drsne

razkošje

DRSNO NAGIBNE STENE

Omogočajo širok prehod na teraso ali balkon in pri tem zavzamejo malo prostora za odpiranje.
Spodaj imajo lesen prag, kot balkonska vrata. Primerne so za manjše razpone.

ZLOŽLJIVE

Omogočajo zložljiv način odpiranja v različnih kombinacijah, lahko se vsa krila odpirajo v eno stran ali
pa se eno krilo odpira na eno stran, druga pa v nasprotno. Imajo 3 do 8 kril, maksimalna širina pa je 6
m. Ponujamo možnost potopljenega ALU ali lesenega praga.

DVIŽNO DRSNE STENE

Primerne so za večje razpone, saj jih odlikuje nosilnost do 400 kg. Prag je popolnoma potopljen v tla in
pohoden, steno pa odpremo z zasukom ročice, s čimer krilo malenkost dvignemo in ga potegnemo v
želeno smer.

pogledov

Stekla
Sodobna okna z izolacijskimi stekli so zaradi funkcij, ki jih opravljajo, postala nepogrešljiv sestavni del
vsake fasade in kot taka določajo funkcionalnost zunanjega plašča objekta. Sodobno steklo ščiti notranjost
objekta pred hrupom, pogledi in toplotnimi izgubami ter zagotavlja osnovno
funkcijo okna - varovanje pred vremenskimi vplivi.

Steklo je polnjeno z argonom, na notranji strani pa je premazano z nizkoemisijskim premazom.
Primarno tesnilo Butyl
zunanje tesnilo Thyokol
notranje tesnilo Butyl
sekundarno tesnilo Polysulfid
sušilno sredstvo
distančnik
žlahtni plin (Ar ali Kr)

2-slojno

3-slojno

tanek sloj žlahtne kovine
zunanja stran stekla

toplotnozaščitno izolacijsko steko
RX WARM.

toplotnozaščitno izolacijsko steklo
RX WARM

notranja stran stekla
low-e nanos

Sestava

RX WARM 1,1

RX WARM 1,0

RX WARM 0,7

RX WARM 0,6

RX WARM 0,5

Ug

4 / 16 Ar / 4:
1,1 W/m2K
80 %
12 %
62 %

4 / 16 Ar / 4:
1,0 W/m2K
69 %
20 %
52 %

4: / 12 / Ar / 4-12 / Ar / 4:
0,7 W/m2K
72 %
15 %
50 %
32 dB

4: / 14 Ar / 4 / 14 Ar / 4:
0,6 W/m2K
72 %
15 %
50 %
32 dB

4: / 18 Ar / 4 / 18 Ar / 4:
0,5 W/m2K
72 %
15 %
50 %
32 dB

LT
LR
g
Rw

*prikazanih je le nekaj najbolj uporabljenih kombinacij

IZMERE
• Pred naročilom izvedemo natančno instrokovno izmero odprtin.
DEMONTAŽA IN ODVOZ STARIH OKEN
• Prizamenjavi starih oken se okenski okvirji izrežejo. Odvoz vključuje njihovo uničenje.
MONTAŽA
• Ponujamo “klasično” montažo s PU peno, kot tudi montažo po smernicah RAL.
OBDELAVA ŠPALET
• Obdelava škatle oz. obdelava dveh strani špalete zajema dobavo materiala, montažo podkonstrukcije in grobo kitanje.
SENČILA
• Za naša okna vam nudimo različna notranja in zunanja senčila: rolete, žaluzije, polkna, pliseji,
screen roloji.

Brezplačno
svetovanje

DODATKI
• Okrasni križi (masivni, nalepljeni, medstekelni, snemljivi), zunanje in notranje police, različne
okenske kljuke, komarniki, pohodni pragovi za balkonska vrata.

Skupaj z vami pripravimo optimalen izbor oken in vrat za vaš
dom. Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo pri izbiri
oken za vaš dom.

Garancija
Glede na dolgotrajen obstoj zagotavljamo servis naših
izdelkov in storitev tudi po poteku garancijskega obdobja.

eko sklad

okna - vrata - drsne stene
Šentrupert 36,
3303 Gomilsko,
Slovenija - EU
+386 (0) 31 765 997
+386 03 705 60 23
www.korun.si
info@korun.si

Zvesti lesu od 1927

