OKNA

plné nápadů

nový

pohled na svět

vize

jako cesta

Společnost INCON se věnuje výrobě oken a dveří už od roku 1992. Disponujeme
špičkovou technologií, kvalitními materiály, tvořivým marketingem a širokou sítí
obchodních zastoupení na Slovensku a v České republice.
Náš tým tvoří 130 pracovníků. Velkou předností společnosti INCON
je propracovaný systém prodeje, výroby a montáže, garance vysoké kvality
výrobků a služeb s krátkými dodacími lhůtami. Samozřejmostí je spolehlivý
a flexibilní záruční i pozáruční servis.
Nejlepším měřítkem úspěchu jsou statisíce vyrobených oken, které už víc jak 20 let
používají naši spokojení zákazníci nejen na Slovensku, ale i v Čechách, Rakousku,
Německu, Belgii, Ukrajině, Rusku, Chorvatsku, Itálii a ve Švýcarsku.
Nechejte se námi inspirovat i vy. Stačí si jen správně vybrat. Budeme rádi u toho.

Výroba a technologie

vize

jako cesta

Prodej, montáž a servis
Okna tvoří v domě tepelnou pohodu, zabezpečují zvukovou izolaci a jsou
výrazným architektonickým prvkem stavby. V síti našich obchodních zastoupení
Vám pracovníci prodeje INCON věnují čas při výběru nejvhodnějšího okna
a doplňků a doporučí optimální řešení s ohledem na energetickou úsporu,
vzhled a bezpečnost.
Každé okno vyrábíme:
• Na míru po přesném zaměření
• Po prověření technického řešení automatizovaným systémem
• Nejmodernější technologií
• Z prvotřídních materiálů od renomovaných dodavatelů
•	V nejkratším termínu na základě volných výrobních kapacit
a termínů dodání materiálu
Správná montáž je jednou z nejdůležitějších činností při osazení oken.
Hodnotit okna a dveře je potřebné i jako výrobek samotný, ale hlavně jako
součást tělesa stavby po jejich zabudování. Nabízíme Vám montáž jako
komplexní službu-odborné poradenství při výběru způsobu montáže, zaměření
stavebních otvorů, samotnou montáž a následný záruční a pozáruční servis.
Montáž provádí vyškolení pracovníci podle platných norem.

Garance kvality
Společnost INCON patří mezi lídry ve výrobě a prodeji plastových a hliníkových
oken a dveří na slovenském trhu.
Trvale klademe mimořádný důraz na:
• Vysokou kvalitu vyráběných produktů a poskytovaných služeb
• Přísné dodržování technologických podmínek a postupů
• Všechny předpisy environmentální politiky
• Požadavky na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Prioritou naší společnosti je trvalé respektování zvyšujících se požadavků zákazníků
na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků a poskytovaných služeb. Do jednotlivých
systémů řízení společnosti INCON jsme implementovali zásady integrovaného
řízení kvality podle evropských norem EN ISO 9001:2008, EN ISO 4001:2004,
OHSAS 18001:2007.

Ve shodě s harmonizovanou normou STN EN 14351-1 má společnost
INCON na svoje výrobky vypracované prohlášení o shodě CE s jejich
postupnou novelizací na prohlášení o parametrech (CE), v souladu
s nařízením Evropské unie č.CPR305/2011/EU. Tímto deklarujeme
shodu kvality výrobků s požadavky normy ověřenou nezávislými
autorizovanými zkušebnami.
Patříme mezi zakládající členy profesní organizace Slovenergookno, která
sdružuje slovenské výrobce stavebních otvorových výplní a konstrukcí, dodavatele
souvisejících komponentů, technologií a materiálů pro zabudování oken.
Energetické štítky charakterizují užitné vlastnosti posuzovaných oken, hodnocené
na základě celkové bilance vlastností okna, která je složena z komplexního
posuzování následujících parametrů:
•
•
•
•
•
•

Součinitel prostupu tepla rámem-křídla Uf
Součinitel prostupu tepla izolačním zasklením Ug
Celková propustnost slunečního záření g
Tepelně izolační vlastnosti distančního rámečku
Poměr průsvitné a neprůsvitné části okna
Spárová průvzdušnost okna Q

Pozitivní výsledek takového posuzování, deklarovaný energetickým
štítkem, prokazuje energetickou výhodnost použití takto hodnocených oken. Naše společnost má oprávnění označovat takovými štítky
svoje výrobky.

Přehled

Luxury s rovným křídlem

PVC

Okno Elegance

Okno Luxury

Okno Exclusive

Stavební hloubka rámu

71

76

84

Počet komor

5

6

6

Počet těsnění

2

3

3

Uf

1,2

1,1

0,95

Laminace

ne

ano

ano

ALU klip

ne

ano

ano

Křídlo rovné

ano

ano

ano

Křídlo předsazené

ano

ano

ne

Plastové okno
s barevnou laminací

Plastové okno s alu klipem

ALU okna

Heroal W65

Heroal W72

Reynaers CS77

Reynaers CS86-HI Schüco AWS 75 SI

Stavební hloubka rámu

65

72

68

77

75

Počet komor

3

3

3

3

3

Počet těsnění

2

2

2

2

2

Uf

>= 1,9

>= 1,3

>= 1,6

>= 1,2

>= 0,9

ALU dveře

Heroal D65

Heroal D72

Reynaers CS77

Reynaers CS86-HI

Schüco
ADS 75 HD.HI

Stavební hloubka rámu

65

72

68

77

75

Počet komor

3

3

3

3

3

Počet těsnění

2

2

2

2

2

HST

PVC HST

ALU-Heroal S77-HI

ALU Reynaers
CP 155 LS-HI

Schüco ASS 70 HI

Stavební hloubka rámu

175

178

155

160

Počet komor

4

3

3

3

Počet těsnění

2

2

2

2

Uf

1,3

>= 2,2

>= 2,2

>= 2,0

exkluzivita
jako

dokonalost

Okna INCON Exclusive nabízejí řešení
pro nízkoenergetické i pasivní domy.
•	Špičkový 6-komorový profilový
systém Inoutic eforte
•	Stavební hloubka 84 mm
•	Součinitel prostupu tepla profilem
Uf=0,95W/m2k – nejlepší na trhu
•	Možnost zasklení až do tloušťky 57mm
•	Vhodné pro pasivní domy – v kombinaci
se zasklením Ug=0,5 W/m2K dosahuje
okno hodnotu Uw=0,74W/m2K, která
je lepší jako hodnota požadovaná
pro pasivní domy
•	3 těsnění mezi rámem a křídlem
a doplňkové těsnění pod sklem
•	Skryté odvodnění, 4-polohová
mikroventilace, pojistka proti chybné
manipulaci, 2 uzavírací bezpečnostní body
•	Uw pro různé kombinace zasklení
•	Energetický štítek pro různá zasklení
•	Varianty pro zvýšené rámy
a rekonstrukční rámy

Exclusive s rozšířeným
110 mm rámem

luxus
jako

technologie
Plastové okna INCON Luxury jsou
jedinečným produktem pro zákazníky
s vysokými nároky.
•	6-komorový profil Inoutic Prestige
•	Stavební hloubka 76mm
•	Součinitel prostupu tepla
profilem Uf=1,1W/m2K
•	Možnost zasklení až do tloušťky 44mm
•	Vhodné i pro nízkoenergetické
domy a budovy
•	3 těsnění mezi rámem a křídlem
•	Skryté odvodnění, 4-polohová
mikroventilace, pojistka proti chybné
manipulaci, 2 uzavírací bezpečnostní
body
•	Varianta s rovným křídlem i zvýšeným
85mm rámem

Luxury s rovným krídlom

elegance
jako

vyváženost

Plastové okna INCON Elegance v sobě
kombinují moderní vzhled, výborné
technické parametry a zajímavou cenu.
•	5-komorový profil Inoutic Arcade
•	Stavební hloubka 71mm
•	Součinitel prostupu tepla
profilem Uf=1,2W/m2K
•	Možnost zasklení do tloušťky 40mm
•	Vhodné pro všechny typy novostaveb
a rekonstrukcí domů a budov
•	2 těsnění mezi rámem a křídlem
•	Skryté odvodnění, 4-polohová
mikroventilace, pojistka proti chybné
manipulaci, 2 uzavírací bezpečnostní
body
•	Varianta s rovným křídlem

preciznost
jako

východisko

Hliníková okna

Hliník je elegantní a trvanlivý materiál a svůj elegantní vzhled si zachovává
po celá desetiletí.
•	Povrch hliníkových profilů se upravuje nanášením práškových barev podle
vzorníku RAL, eloxováním (anodovou oxidací) v odstínech stříbrné, bronzové,
černé, nebo laminací různých imitací dřeva
•	Povrchové úpravy jsou vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům a nevyžadují
prakticky žádnou údržbu
•	Hliníkové okna jsou vyráběny v různých variantách podle požadavků zákazníků
s důrazem na konstrukční a tepelně izolační vlastnosti

Heroal W65
Stavební hloubka rámu: 65 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Uf: >=1,9

Heroal W72
Stavební hloubka rámu: 72 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Uf: >=1,3

Reynaers CS77
Stavební hloubka rámu: 68 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Uf: >=1,6

Reynaers CS86-HI
Stavební hloubka rámu: 77 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Uf: >=1,2

Schüco AWS 75 SI
Stavební hloubka rámu: 75 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2
Uf: >=0,9

preciznost
jako

východisko

Vchodové dveře

Vchodové dveře INCON vyrábíme z plastových profilů Inoutic, nebo hliníkových
profilů Heroal, Reynaers, Schuco, nebo jiných podle požadavku zákazníka.
Standardně jsou vchodové dveře dodávané s uzamykatelným jazýčkem a 2 kusy
otočného zasouvacího masivního háku pro uzamykání dveří, což poskytuje
nadstandardní bezpečnost vchodových dveří INCON. Standardní kování je možné
doplnit, nebo nahradit dalšími funkcemi:
•	Zvýšení počtu uzavíracích masivních háků
•	Váleček
• Elektrický zámek
• Elektromagnetické zamykání
• Motorické zamykání
• Elektronické vstupní systémy
Vchodové dveře jsou důležitým designovým prvkem stavby a dodávají se
v různých variantách:
•	Zasklení standardním izolačním dvojsklem, nebo trojsklem v různých
provedeních – čiré, ornamentní, tónované, bezpečnostní
• Zasklené dveřními výplněmi v různých designových řešeních
• S jednostranným, nebo oboustranným překrytím křídla

Heroal D65
Stavební hloubka rámu: 65 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2

Heroal D72
Stavební hloubka rámu: 72 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2

Reynaers CS77
Stavební hloubka rámu: 68 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2

Reynaers CS86-HI
Stavební hloubka rámu: 77 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2

Schüco ADS 75 HD.HI
Stavební hloubka rámu: 75 mm
Počet komor: 3
Počet těsnění: 2

Inoutic Prestige
Stavební hloubka rámu: 76 mm

Zdvižně-posuvný systém
Zdvižně-posuvný systém je systém dveří, který spojuje stabilitu a atraktivní
moderní vzhled velkých prosklených ploch. Vyrábějí se z plastových, nebo
hliníkových profilů s plochým prahem. Rovný vzhled a maximální výška
2,6 metru dávají možnost využití ve všech druzích současných staveb.

preciznost
jako

Fasádní a střešní systém

východisko

Prosklené hliníkové konstrukce se vyrábějí
moderní technologií z hliníkových profilů
od renomovaných evropských výrobců.
•	S pohledovou šířkou 50mm propouští
do budov maximální množství světla
•	Kombinuje se s různými typy otvíravých
prvků
•	Fasádní systémy umožňují několik
variant provedení-tvarů a různých
návazností svislých a šikmých ploch.

Vnější stínění-žaluzie, rolety
Způsob stínění z exteriéru je nejefektivnější způsob stínění prostoru.
•	Jednotlivé prvky je možné ovládat manuálně, nebo motoricky s ručním,
nebo automatickým řízením podle aktuálního počasí, především v závislosti
na množství slunečního záření a rychlosti větru
•	Exteriérové žaluzie-umožňují plynule regulovat množství propouštěného světla
a zároveň správným naklopením lamel žaluzie zabraňují přímému slunečnímu
záření pronikat do interiéru
•	Rolety-dokážou úplně zatemnit vnitřní prostor a částečně plní i zvukově
izolační funkci

Interiérové žaluzie
•	Plní funkci stínění před přímým slunečním
zářením a zároveň chrání soukromí vnitřního
prostoru zvenku
•	Vyrábějí se z hliníkových lamel a tvoří svým
elegantním vzhledem a bohatou barevnou
paletou s okny INCON jeden harmonický
celek
•	Natáčení a spouštění lamel se provádí
pomocí elegantního kuličkového řetízku
•	Zhotovit horizontální žaluzie je možné
i pro atypické tvary oken a dveří
•	Jsou nenáročné na obsluhu a údržbu

Sítě proti hmyzu
•	Chrání vnitřní prostor budov před hmyzem
•	Vyrábějí se z kvalitních materiálů, které zaručují dlouhou
životnost, barevnou stálost a vysokou pevnost
•	V nabídce jsou posuvné, navíjecí a pevné sítě na okna
i dveře
•	Síťovina ze skelného vlákna je impregnována
syntetickým materiálem, takže odolává všem
povětrnostním

Vnější parapety
•	Vyráběné z hliníkových profilů-ohýbané tloušťky
0,8-1mm, nebo extrudované tloušťky 1,8 - 2,3mm
•	Povrchově upravené eloxováním, nebo stříkáním
a lakováním
•	S kompletní nabídkou spojek a krytek

Vnitřní parapety
•	Vyráběné z voděodolné dřevotřísky, nebo
komůrkového PVC
•	Dodávané v různých barvách a imitacích dřeva

preciznost
jako

východisko

Sklo

Izolační dvojskla, nebo trojskla se vyrábějí ze skleněných tabulí v tloušťkách
a druzích odpovídajících funkčním, mechanickým a estetickým požadavkům.
•	Zabezpečují tepelnou a zvukovou izolaci a plní bezpečnostní funkci
•	Snižují náklady na topení a zabezpečují příjemné prostředí v bytě či domě
•	V nabídce je různorodá kombinace skladby skel, široká barevná škála,
dělící ozdobné mřížky a bezpečnostní prvky skla
•	Pokud je požadovaná vysoká rozptylová světelná propustnost a snížení
průhlednosti, používá se do skladby izolačního skla ornamentní sklo

Hodnoty součinitele přechodu
tepla Ug v závislosti na
způsobu zasklení

Základní izolační dvojsklo
4/16/4 mm

Zvýšená tepelná izolace
4/15/4/15/4 mm

Zvýšená bezpečnost, lepené
sklo, (VSG 3.3.1) 6/15/4 mm

Zvýšená zvuková izolace
8/16/4 mm

U = 1,1 Wm2/K

U = 0,6 Wm2/K

U = 1,1 Wm2/K

U = 1,1 Wm2/K

Hodnota Ug vyjadřuje
množství tepla, které
unikne sklem. Čím nižší
je tato hodnota, tím nižší
jsou ztráty energie.
Červenou čárou je znázorněna neviditelná pokovená
vrstva eliminující přechod
infračerveného záření-tepelné
energie (snižuje tepelné
ztráty)

Kování
V oknech a dveřích INCON se používá německé špičkové kování Winkhaus
•	S jedinečnou úrovní stability, bezpečnosti a funkčnosti, které zabezpečuje
jednoduchou a bezpečnou manipulaci s okny
•	Ve stříbrné povrchové úpravě
•	Ve variantě otvíravé, sklopné, otvíravě-sklopné, sklopně-posuvné a dveřní
•	Standardní výbavou všech kování oken můžou být dva bezpečnostní uzavírací
body, pojistka proti chybné manipulaci, čtyřpolohové štěrbinové větrání,
zvedač křídla pro pohodlnější zavírání okna, zacvakávač pro balkonové dveře
•	V oknech mohou být integrovány nadstandardní prvky kování, například
uzavírací čepy se zvýšenou bezpečností, magnetický snímač informující různé
systémy o stavu otevření/zavření okna
•	Okenní kličky jsou vyráběné ze slitin kovů a hliníku v různých barevných
provedeních. V nabídce jsou i uzamykatelné kličky pro zvýšenou bezpečnost

Štulpová převodovka

Zvedač křídla

Okenní rohový profil
pro elektromagnetický
senzor otevření

Mikrovetrání

Reference

Informace o nejbližším zastoupení Vám
poskytneme na bezplatné infolince
+420 800 188 188

