
Na osmnácti obchodních místech umístěných po celé České republice Vás obslouží tým zkušených 
obchodníků. Poradíme, jaký typ okna je vhodný právě pro Váš rodinný dům a navrhneme nejvhodnější 
řešení na míru Vašemu domu i Vašim finančním možnostem.

Jsme Vám na dosah

Pečlivě kontrolujeme ceny a nabízíme Vám pouze výrobky s vysokým poměrem ceny a kvality. Snažíme 
se flexibilně reagovat na Vaše potřeby a tomu přizpůsobujeme i náš sortiment. Nejčastější typy a rozmě-
ry máme skladem, okna Vám tak dokážeme dodat do 3 dnů až k Vám domů.

S námi šetříte

Provádíme komplexní realizace vlastními zaměstnanci a držíme se hesla: „okno může být pouze tak 
dobré, jak dobře je namontované“. Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců je naše práce efektiv-
ní, levná a rychlá, nikdy však na úkor kvality.

Realizace na klíč

Od roku 2008 jsme držiteli certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001, jehož dodržování je prověřováno 
nezávislým auditem. Okna i dveře jsou pravidelně testovány českou státní zkušebnou a dokladují jakost 
našich výrobků.

Pod dohledem

Našim cílem je být pro vás spolehlivým partnerem a především stále zaručenou 
jistotou kvalitních produktů a služeb.

200 typů oken a dveří skladem ihned
k odběru na www.oknostyl.cz

Požádejte obchodního zástupce o cenovou 
nabídku. Sami se tak přesvědčíte, že kvalitní 
okno nemusí být drahé.
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Plastová okna

• maximální úspora na energiích, nízká pořizovací cena
• použití pro rekontrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
• třída profilu A, prvoplast
• stavební hl. 93mm, Uf rámu s výztuhou = 0,98 W/m2K
• sedmikomorový systém
• rovný klasický design
• 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
• ve standardu izolační trojsklo Ug= 0.5 W/m2K (Nerez nebo TGI)
• prostup tepla celým oknem Uw = až 0,75 W/m2K (dle použitého skla)
• celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností
• mohutná pozinkovaná výztuha 1.25 – 2mm (v rámu i v křídle)
• 8 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl PRIME 93

• vysoký poměr ceny a kvality (nízké pořizovací náklady, vysoká 
 užitná hodnota)
• okna vhodná pro rekonstrukce i novostavby
• šestikomorová okna z čistého prvoplastu
• stavební hl. 80mm, Uf rámu s výztuhou = 1,1 W/m2K
• elegantní, moderní, zaoblený design s předsazeným 
 křídlem – okapnicí (u provedení round line), rovné křídlo u varianty 
 „klasik“
• 2 vkládaná vyměnitelná dorazová těsnění EPDM
• zasklení izolačním dvojsklem Ug=1.0 W/m2K (Nerez nebo TGI)
• možnost zasklení trojsklem Ug=0.7 W/m2K (Nerez nebo TGI)
• prostup tepla celým oknem Uw=0.89 - 1.2 W/m2K (dle použitého skla)
• celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností
• pozinkovaná výztuha 1.25 – 2mm (ve všech částech rámu i křídla) 
• 8 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl PREMIUM round line a klasik

• šestikomorová okna
• okna vhodná pro rekonstrukce i novostavby
• stavební hl. 81 mm, Uf rám s výztuhou = 1.1 W/m2K
• 2 varianty - s předsazeným zaobleným křídlem nebo rovným křídlem
• 2 dorazová a 1 středové těsnění
• standardní zasklení izolačním dvojsklem Ug=1.0 W/m2K (TGI)
• možnost zasklení trojsklem s Ug=0.7 W/m2K
• prostup tepla celým oknem Uw=0.9 - 1.2 W/m2K (dle použitého skla)
• celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností
• pozinkovaná výztuha 1.25 - 2 mm (ve všech částech rámu i křídla)
• 22 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl ENERGY 81/83

• okna s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi
• použití pro rekontrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
• osmikomorový systém
• stavební hl. 90mm, Uf rámu s výztuhou = 0,9 W/m2K
• elegantní zaoblený, nadčasový a ojedinělý design
• 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
• ve standardu izolační trojsklo Ug= 0.5 W/m2K (TGI)
• prostup tepla celým oknem Uw= 0.7 W/m2K
• celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností
• pozinkovaná výztuha 1.25 – 2mm (v rámu i v křídle)
• 5 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl ENERGY Plus

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

Plastové a dřevěné vchodové dveře / Posuvné a skládací dveře

• Euro lepené hranoly – pouze od prověřených dodavatelů
• Kontroly prováděné scannerem
• Impregnace hranolů ještě před složením rámů nástřikem 
 do hloubky 3-4 mm
• čtyřvrstvá povrchová úprava Gori - Teknos
• Bezkontaktní rámová okapnice Gutmann – Spree
• Kování celoobvodové – MACO – MULTIMATIC
• Bezpečnostní uzávěr 1 ks
• Možnost překování rámových uzávěrů na WK1
• Pojistka chybné manipulace + zvedač křídla
• Mikroventilace u oken otevíravě sklopných
• Izolační zasklení skly Saint-Gobain – Glassolutions
• Distanční rámeček Swisspacer
• Silikony v barevném provedení
• Materiál: smrk, borovice, meranti, dub, modřín

Ecoline 68 mm

Eco Therm 92 mmModerní špaletové okno

Thermoline 78 mm

Dřevohliníkové okno

Více tvarů a další inspiraci můžete najít na www.oknostyl.cz

Naše dřevěná eurookna a dveře plní náročná kritéria - vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci 
a dlouhou životnost. Pro všechna námi dodávaná eurokna a dveře platí, že jsou zpracovány v prvotřídní kvalitě, 
ze 100% přírodního materiálu

Nabízíme Vám plastové vchodové dveře z vysoce kvalitních profilů Trocal a Aluplast a dřevěně vchodové dveře z profilu 
IV 68, 78 a 92 mm. Dejte prostor své fantazii a vyberte si z mnoha variant provedení!

Při rekonstrukcích 
historických budov 
vždy zohledňujeme 
konkrétní 
a jedinečné aspekty 
daného objektu. 



www.oknostyl.cz4

Hliníková okna a dveře

Garážová vrata

Nabízíme Vám garážová vrata 
českých výrobců TRIDO a Toors. 
Spolehlivé, tepelně - izolační 
a estetické řešení.

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

Příslušenství

Kontakt

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719, e-mail: oknostyl@oknostyl.cz

Sídlo a vedení společnosti

Kuřim
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
e-mail: nabidky2@oknostyl.cz
tel.: +420 601 338 524

Brno
Otevíráme pro Vás na nové adrese
e-mail: brno@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 702

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

Tišnov
Brněnská 185, 666 01 Tišnov
e-mail: tisnov@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 702

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

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

Praha
Bělohorská 277b, 169 00 Praha 6
e-mail: praha@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 707

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

Teplice
Masarykova třída 83, 415 01 Teplice
e-mail: teplice@oknostyl.cz
tel.: +420 725 997 398

Mladá Boleslav
17. listopadu 1380, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: mladaboleslav@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 724

Zlín
Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
e-mail: trinec@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 722

Třinec
Odbojářů 237, 739 61 Třinec
e-mail: zlin@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 712

Svitavy
nám. Míru 69, 568 02 Svitavy
e-mail: svitavy@oknostyl.cz
tel.: +420 733 539 151

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

Plzeň
Na Roudné 1, 301 00 Plzeň
e-mail: plzen@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 723

Dodáváme hliníková okna a dveře značky Aliplast, Aluprof a Ponzio.

• stavební hloubka 60 - 99 mm
• celkový prostup tepla celým oknem až Uw = 0.75 W/m2K
• okna, dveře, stěny, protipožární vchodové dveře a stěny (až EI60), panikové uzávěry

Rádi Vám poradíme s konkrétním technickým řešením.

K novým, úsporným oknům od naší společnosti Vám dodáme kompletní 
sortiment příslušenství:
vnitřní a venkovní parapety, interiérové žaluzie, exteriérové žaluzie, 
markýzy, rolety, sítě proti hmyzu.


