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O NAS

Mizarstvo Korun je družinsko podjetje z več kot 80-letno tradicijo. Naši začetki segajo v leto 1927, danes pa
tradicijo nadaljuje že četrta generacija, ki je še vedno zvesta lesu. Naša glavna usmeritev je stavbno pohištvo,
manjši del proizvodnje pa je namenjen izdelavi pohištva za notranje prostore, kot so lokali in pisarne – vse po
naročilu. Naša proizvodnja je računalniško podprta, poudarjamo kakovost izdelave, prilagodljivost in vlaganje v
dizajn. Vsakemu izmed vas se bomo se v celoti posvetili, poslušali vaše želje, naredili potrebne meritve in skupaj z
vami oblikovali najboljšo ponudbo. Merilo naše uspešnosti ste namreč vi – zadovoljni.
Dr. Luka Korun

NARAVNO IN TRADICIONALNO
Ostajamo zvesti lesu, saj je naraven material in
kot takšen diha s prostorom. Deluje toplo in je
naravni izolator. V našem podjetju smo se usmerili
v izdelavo stavbnega pohištva, ki predstavlja 80 %
naše proizvodnje. Manjši del proizvodnje predstavlja
izdelava opreme za notranje prostore, lokale ali
pisarne – vse po naročilu.
Pri gradnji doma predstavljajo okna, vrata in drsne
stene najpomembnejše elemente, ki določajo
estetski videz, varnost in udobnost vašega bivalnega
okolja. Izbira stavbnega pohištva iz lesa predstavlja
domačnost, ki jo lahko nudi le les kot naravni
material, saj raste povsod okoli nas in 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 imajo se ponašajo s SQ in CE
certifikatoma, za nakup vseh novih lesenih oken pa
omogočamo nepovratna sredstva EKO SKLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE.

Zaposleni Mizarstva Korun leta 1936
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OKNA

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 lahko
izboljšamo toplotno in zvočno izolacijo, vas zaščitimo
pred sončnimi žarki ali skrijemo pred radovednimi
pogledi sosedov. Pogled na svet je lahko skozi lesena
okna lepši.

KORUN IV 68
TEHNOLOGIJA
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 ponujamo vrhunska okna izdelana s sodobno
tehnologijo ter individualno prilagajanje vsakemu
posamezniku.

Osnovni model naših oken vam omogoča vgradnjo dvoslojnih termopan stekel.

POVRŠINSKA OBDELAVA
premazi na vodni osnovi, ki so
vzdržljivi in okolju prijazni

STEKLO

TEHNOLOGIJA
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 ponujamo vrhunska okna izdelana s sodobno
tehnologijo ter individualno prilagajanje vsakemu
posamezniku.

TEHNOLOGIJA
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 ponujamo vrhunska okna izdelana s sodobno
tehnologijo ter individualno prilagajanje vsakemu
posamezniku.

možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,4 - 1,1 W/
m2

LES
okenski okvir debeline 68 mm
iz kakovostnega lesa smreke
in macesna, brez zunanjega
dolžinskega spoja

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

ZAOBLJENI “SOFT” ROBOVI
za boljši in enakomernejši
nanos barve

ODKAPNI PROFILI
ščitijo najbolj izpostavljene dele
okna pred vremenskimi vplivi

KORUN IV 78

KORUN IV 92

So trenutno 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.

Zaradi debeline profila omogočajo vgradnjo stekel s povečanim medstekelnim prostorom polnjenim s plinom
argon. Ta stekla so občutno cenejša od stekel z enakimi izolacijskimi vrednostmi, polnjenimi s plinom kripton.

POVRŠINSKA OBDELAVA

POVRŠINSKA OBDELAVA

premazi na vodni osnovi, ki so
vzdržljivi in okolju prijazni

premazi na vodni osnovi, ki so
vzdržljivi in okolju prijazni

STEKLO

STEKLO

možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,4 - 1,1 W/
m2

možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,4 - 1,1 W/
m2

LES
okenski okvir debeline 78 mm
iz kakovostnega lesa smreke
in macesna, brez zunanjega
dolžinskega spoja

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

LES
ZAOBLJENI “SOFT” ROBOVI
za boljši in enakomernejši
nanos barve

ODKAPNI PROFILI
ščitijo najbolj izpostavljene dele
okna pred vremenskimi vplivi

okenski okvir debeline 92 mm
iz kakovostnega lesa smreke
in macesna, brez zunanjega
dolžinskega spoja

TESNILO
serijsko vgrajeni dve tesnili

ZAOBLJENI “SOFT” ROBOVI
za boljši in enakomernejši
nanos barve

ODKAPNI PROFILI
ščitijo najbolj izpostavljene dele
okna pred vremenskimi vplivi

KORUN IV 68 ALU

KORUN IV 78 ALU

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

So okna za tiste stranke, ki želijo najboljšo kombinacijo uporabnosti in izolacije, saj omogočajo vgradnjo stekel
Ug= 0,5 W/m2. Omogočajo vgradnjo troslojnih termopan stekel, aluminijasta maska pa ne zahteva posebne nege.

STEKLO

STEKLO

možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,4 - 1,1 W/
m2

možnost vgradnje različnih
tipov izolacijskih stekel z
vrednostjo med 0,4 - 1,1 W/
m2

LES
okenski okvir debeline 68 mm
iz kakovostnega lesa smreke
in macesna, brez zunanjega
dolžinskega spoja

LES
ALU MASKA
aluminijaste maske so
priznanega avstrijskega
proizvajalca Stemeseder

okenski okvir debeline 78 mm
iz kakovostnega lesa smreke
in macesna, brez zunanjega
dolžinskega spoja

TESNILO

TESNILO

serijsko vgrajeni dve tesnili

serijsko vgrajeni dve tesnili

ALU MASKA
aluminijaste maske so
priznanega avstrijskega
proizvajalca Stemeseder
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VRATA

POPOLNO SKLADJE
Vrata so pomemben del vsake stavbe. Poskrbite, da bo vhod v vaš
dom privlačen in zanimiv in 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, varnostnim okovjem in drugimi dodatki ali
pa vam jih izdelamo po naročilu. Nekaj primerov naših vrat si lahko
ogledate v galeriji.

TIPI VRAT

M1

M7

M9

M12

M14

K1

K4

K12

K13

K15

D1

D2

D7

D10
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DRSNE STENE

RAZKOŠJE POGLEDOV
Drsne stene so namenjene prostorom, v katerih želite imeti širok
prehod na teraso ali balkon. Različne izvedbe panoramskih sten
omogočajo različne načine odpiranja in tako maksimalen izkoristek
prostora.
Pri nas izdelujemo več vrst drsnih sten v debelinah 68 in 78 mm in
sicer:
• panoramske stene ali drsno nagibne stene,
• zložljive stene ali harmonika stene in
• dvižno drsne stene.

IZVEDBE DRSNIH STEN
možnosti odpiranja

možnosti odpiranja

možnosti odpiranja

PANORAMSKE STENE ALI
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.
Priporočljiva širina je do 320 cm,
višina pa do 238 cm.
ZLOŽLJIVE STENE
ALI HARMONIKA STENE
Omogočajo zložljiv način
odpiranja v različnih
kombinacijah, lahko se vsa krila
odpirajo v eno stran ali pa se eno
krilo odpira na eno stran drugo
pa v nasprotno. Imajo 3 do 8 kril,
maksimalna dolžina pa je 6 m.
DVIŽNO DRSNE STENE
So primerne za večje razpone
(2 m – 5m) ter različne
zasteklitve, saj jih odlikuje velika
nosilnost. 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.
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STEKLA

DODATKI

PIKA NA I
V Mizarstvu Korun stremimo k izpolnjevanju želja in potreb naših strank pri
opremljanju novega doma ali poslovnega prostora, zato smo za vas pripravili obsežen
nabor dodatkov, s katerimi je mogoče izboljšati uporabno vrednost naših izdelkov.

SODOBNO OKNO
Sodobna okna z izolacijskimi stekli so zaradi funkcij, ki jih opravljajo, postala nepogrešljiv sestavni del vsake fasade in
kot taka določajo funkcijonalnost zunanjega plašča objekta. Sodobno steklo ščiti notranjost objekta pred hrupom,
pogledi in toplotnimi izgubami ter zagotavlja osnovno funkcijo okna - varovanje pred vremenskimi vplivi.
2 SLOJNO TOPLOTNOZAŠČITNO IZOLACIJSKO STEKLO RX WARM
Sodobna okna z izolacijskimi stekli so zaradi funkcij, ki jih opravljajo, postala
nepogrešljiv sestavni del vsake fasade in kot taka določajo funkcijonalnost zunanjega
plašča objekta. Sodobno steklo ščiti notranjost objekta pred hrupom, pogledi
in toplotnimi izgubami ter zagotavlja osnovno funkcijo okna - varovanje pred
vremenskimi vplivi.

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

2 SLOJNO TOPLOTNOZAŠČITNO IZOLACIJSKO STEKLO RX
WARM
Sodobna okna z izolacijskimi stekli so zaradi funkcij, ki jih opravljajo,
postala nepogrešljiv sestavni del vsake fasade in kot taka določajo
funkcijonalnost zunanjega plašča objekta. Sodobno steklo ščiti
notranjost objekta pred hrupom, pogledi in toplotnimi izgubami ter
zagotavlja osnovno funkcijo okna - varovanje pred vremenskimi vplivi.
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SENČILA
Izbirate lahko med roletami
(podometne, predokenske ali
nadokenske), žaluzijami (notranje
ali zunanje), screen roloji,
komarniki (fiksni ali pomični) in
polkni (fiksne lamele, gibljive
lamele ali s polnili).

POLKNA

Polnilo

Fiksne lamele

PREDOKENSKA ROLETA

PODOMETNA ROLETA

ZUNANJA ŽALUZIJA

NOTRANJA ŽALUZIJA

Gibljive lamele
SCREEN ROLO

DODATKI

BARVE

KLJUKE IN POTEZALA
Okna so opremljena s pololivami Hoppe
Atlanta v barvi bronze, natur ali beli barvi.
Lahko pa izberete tudi med ostalimi pololivami
proizvajalca Hoppe.
Vrata odpiramo s potiskom kljuke navzdol,
sistem zaklepanja pa je odvisen od vgrajene
ključavnice. Vrata so lahko z zunanje strani
opremljena s kljuko, gumbom ali potezalom. V
zadnjih dveh primerih lahko vrata odpremo ali
odklenemo samo s ključem.

OKNA

VRATA

BALKONSKA VRATA

Balkonska vrata imajo vgrajeno obojestransko
kljuko in zaklep na cilinder. Tako nam lahko
balkonska vrata služijo tudi kot stranski vhod.
KRIŽI
Okna lahko popestrite tudi z različnimi
izvedbami križev. Nudimo več vrst
medsteklenih križev, lesene nalepljene križe,
lesene snemljive križe, ter masivne križe.

SNEMLJIVI

MEDSTEKELJNI

NALEPLJENI

STEKLODELJIVI
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