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MONTÁŽ / KVALITA

www.oknostyl.cz

využijte sezónní slevy až
NA NOVÁ ÚSPORNÁ OKNA

V současnosti Vás obsloužíme v 17ti našich pobočkách v 15ti městech po celé České republice 
a dokážeme Vám nabídnout kompletní sortiment otvorových výplní a přislušenství pro Vaše 
nová úsporná okna od naší společnosti. Snažíme se neustále pružně reagovat  na potřeby na-
šich zákazníků a tomu přizpůsobujeme i náš sortiment. Od začátku fungování naší společnosti 
pečlivě měříme naše ceny a nabízíme zákazníkům pouze výrobky s vysokým poměrem ceny
a kvality.

Zajišťujeme kompletní realizaci na klíč vlastními zaměstnanci a držíme se hesla:
„OKNO MŮŽE BÝT POUZE TAK DOBRÉ, JAK DOBŘE JE NAMONTOVANÉ“.
Snažíme se vždy přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka. Díky profesionál-
nímu přístupu zaměstnanců je naše práce efektivní, levná a rychlá, nikdy však na úkor kvality.

Jsme držiteli certifikátu řízení kvality ISO 9001:2009 jehož dodržování je každým rokem prově-
řováno nezávislým auditem. Naše okna jsou pravidelně testována a certifikována českou státní 
zkušebnou a dokladují jakost dodávaných výrobků.

GARÁŽOVÁ VRATA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONTAKT

OKNOSTYL group s.r.o. 
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim  I  IČO: 276 89 719  I  DIČ: CZ 276 89 719
oknostyl@oknostyl.cz  I  Fax: (+420) 541 212 344 

Blansko
Masarykova 14, 678 01 Blansko
tel.: +420 775 872 704
        +420 775 872 703
e-mail: blansko2@oknostyl.cz

Brno 
Bayerova 23, 602 00 Brno
tel.: +420 774 635 606
        +420 774 635 604
e-mail: brno@oknostyl.cz

Veslařská 103/317, 637 00 Brno
tel.: +420 775 872 709
e-mail: brno1@oknostyl.cz

České Budějovice
O. Nedbala 8, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 775 872 710
e-mail: ceskebudejovice@oknostyl.cz

Hradec Králové 
Habrmanova 240, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 775 872 706
e-mail: hradeckralove@oknostyl.cz

Kuřim 
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
tel.: +420 775 872 709
e-mail: konecny@oknostyl.cz

Mladá Boleslav
Staroměstské náměstí 87, 283 01 Ml. Boleslav
tel.: +420 775 872 724
e-mail: mladaboleslav@oknostyl.cz

Pardubice 
17. listopadu 236, 530 02 Pardubice
tel.: +420 775 872 711
e-mail: pardubice@oknostyl.cz

Plzeň
Na Roudné 1, 301 11 Plzeň
tel.: +420 775 872 723
e-mail: plzen@oknostyl.cz

Praha 4
Jaromírova 50/216, 120 00 Praha 4
tel.: +420 734 442 461
e-mail: praha4@oknostyl.cz

Praha 6
Suchdolské nám. 8, 165 00 Praha 6
te.: +420 775 872 707
e-mail: praha@oknostyl.cz

Svitavy
Nám. Míru 48, 568 02 Svitavy
tel.: +420 733 539 151
e-mail: svitavy@oknostyl.cz

Šumperk
Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk
tel.: +420 775 575 820
e-mail: sumperk@oknostyl.cz

Tábor
Ulice 9. května 2886, 390 02 Tábor
tel.: +420 775 872 713
e-mail: tabor@oknostyl.cz

Valašské Meziříčí
Poláškova 17/6, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 733 539 262
e-mail: valmez@oknostyl.cz

Zlín
Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
tel.: +420 775 872 712
e-mail: zlin@oknostyl.cz

Žďár n. Sázavou 
Strojírenská 371, 591 02 Žďár n. Sázavou
tel.: +420 775 872 705
e-mail: zdar@oknostyl.cz

Nabízíme Vám garážová vrata českého výrobce značky TRIDO. Spolehlivé, tepelně-izolační a estetické řešení.

K novým úsporným oknům od naší společnosti Vám dodáme kompletní sortiment přislušenství.

Navštivte některou z našich vzorkových prodejen. My jsme tu pro Vás!

revoluce ve výměně garážových vrat za nové bez nutnosti stavebních úprav!NOVINKA TRIDO Evo

Markýzy Rolety Sítě proti hmyzu

Vnitřní a venkovní parapety

výsuvná | posuvná | křídlová | výklopná

Exteriérové žaluzieInteriérové žaluzie



PLASTOVÁ OKNA Plastové vchodové dveře

Dřevěná EURO okna a dveře

Hliníková okna a dveře

Nabízíme Vám plastové vchodové dveře z vysoce kvalitního profilového systému německé značky Trocal.
Dejte prostor své fantazii a vyberte si z mnoha variant provedení!

Nabízíme Vám kvalitní česká dřevěná EUROokna vyráběná na moderních obráběcích centrech SAC F4
a WEINIG UNICONTROL 6, okovaná celoobvodovým kováním  zn. Maco

Více tvarů a další inspiraci můžete načerpat na našich stránkách www.oknostyl.cz
nebo na stránkách s dveřními výplněmi www.picassostyl.cz a www.perito.cz

Oknostyl PREMIUM Klasik
vysoký poměr ceny a kvality (nízké pořizovací náklady,
vysoká užitná hodnota)
6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
klasický univerzální design (rovné křídlo bez okapnice)
2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
standardní zasklení izolačním dvojsklem U=1.0 W/m2K
s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
možnost zasklení trojsklem s U=0.7 W/m2K
prostup tepla celým oknem Uw=0.89 - 1.2 W/m2K (dle použitého skla)
v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností

EUROokna Winwood IV 68 a IV 78
a dřevohliníková Winwood IV 78
   stavební hloubka 68 a 78mm
   nízká roztažnost a dlouhá živostnost
   elegantní moderní design s termo-okapnicí 
   zvýšená odolnost a izolace u dřevohliníkového provedení
   tepelná izolace až Uw=1.02W/m2K 
   materiál smrk, meranti nebo borovice
   třívrstvá kvalitní povrchová úprava (takřka bezúdržbové)
   10 základních barev nebo barva RAL dle výběru

Moderní špaletové okno
   vhodné do historických a památkově 
   chráněných objektů
   možno doplnit o ozdobné prvky
   či repliky dle původních oken
   napojovaný i nenapojovaný hranol
   v dřevině smrk
   tepelná izolace až Uw=0.85W/m2K 

MB - 60 s tepelnou izolací
   3 komorová okna a dveře s přeruš. tep. mostem
   konstrukční hloubka profilů 60mm
   Uf profilu 2.0 - 3.2 W/m2K
   Uw=1.7W/m2K se standardním dvojsklem U=1.0
   v bílé a hnědé barvě nebo odstínu RAL dle výběru

MB - 70 se zvýšenou tepelnou izolací
   3 komorová okna a dveře s přeruš. tep. mostem
   konstrukční hloubka profilů 70mm
   Uf profilu 1.6 - 2.4 W/m2K
   Tepelný můstek typu „omega“ z polyamidu
   zpevněného skleněným vláknem má šířku 34 mm 
   (okna) a 24 mm (dveře)

EUROokna Winwood IV 88
   stavební hloubka 88mm
   pro nízkoenergetické a pasivní domy
   výborné tepelné a pevnostní vlastnosti
   hluboká zasklívací drážka umožňuje
   zapuštění skla a maximálně eliminuje
   rosení skel při snížených venkovních teplotách
   tepelná izolace až Uw=0.9W/m2K

Oknostyl PREMIUM Energy Plus
nejvyšší řada plastových oken s excelentními tepelně-
izolačními vlastnostmi
8-mi komorová okna, stavební hloubka 90mm
elegantní zaoblený, nadčasový a ojedinělý design
2 dorazové a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
se standardním zasklením izolačním trojsklem
U=0.6 W/m2K dosáhnete prostupu tepla celým oknem 
Uw=0.78 W/m2K (vhodné pro nízkoenergetické domy)
v barvě bílé a dalších 4 imitacích dřeva
celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností

Oknostyl PREMIUM Round Line
vysoký poměr ceny a kvality (nízké pořizovací náklady,
vysoká užitná hodnota)
6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
elegantní moderní zaoblený design s předsazeným
křídlem (okapnicí)
2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
standardní zasklení izolačním dvojsklem U=1.0 W/m2K
s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
možnost zasklení trojsklem s U=0.7 W/m2K
prostup tepla celým oknem Uw=0.89 - 1.2 W/m2K (dle použitého skla)
v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností

Oknostyl PREMIUM Plus
příznivý poměr ceny a kvality
6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
elegantní moderní zaoblený design, mírně skosená hrana rámu
2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
standardní zasklení izolačním dvojsklem U=1.0 W/m2K
s plastovým meziskelním termorámečkem
možnost zasklení trojsklem s U=0.7 W/m2K
prostup tepla celým oknem Uw=0.89 - 1.2 W/m2K (dle použitého skla)
v barvě bílé a dalších 21 barevných odstínech a imitacích dřeva
celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností

Plastová okna pro Vás vyrábíme na moderních 
automatických linkách německé společnosti 
Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

Dřevěné vchodové dveře / Posuvné a skládací dveře
Sestavte si vzhled dle své fantazie!
   kvalitní zabezpečení domovních vstupů
   velká variabilita tvarů (možno i dle vlastních návrhů zákazníka)
   zasklení izolačním dvojsklem i trojsklem
   bezproblémová funkčnost a dlouhá životnost


