
Imitáciu drevených dekorov, ktorú ako 
tradične preferovali spotrebitelia ešte 
donedávna, svetové trendy diktujú 
inovovať na moderné odtiene šedej, 
krémovej, ale i napríklad modrej 
a zelenej pre stavebné objekty 21. sto-
ročia. Presvedčili nás o tom aj naši 
stáli zákazníci z krajín Beneluxu, ktorí 
sa novým trendom rýchlo prispôsobili 
a v ich objednávkach dominujú predo-
všetkým odtiene sivej. Túto možnosť 
teraz ponúkame aj stavebnej verejnosti 
na Slovensku. Naša aktuálna ponuka 
je škála 27-ich farebných oddieňov, 
kde 14 odtieňov sme ponechali imi-
tácii dreveného dekoru a zástancom 
klasiky, ostatných 13 máme v ponuke 
pre naplnenie fantázie investorov, ktorí 
chcú vychytať najmodernejšie trendy.
Treba pripomenúť, že náš spôsob 
laminovania umožňuje zvoliť odliš-
ný odtieň pre doladenie s fasádou 
a ďalší pre najvhodnejšie interiérové 
riešenie. Možnosti farebnej variability 
sa týkajú plastových, ale aj hliníko-
vých okien. Na laminované okná 
sa vzťahujú bežné záručné doby. 
Používané technológie plne rešpektujú 
všetky normy a požiadavky na ochranu 
životného prostredia. V prípade akých-
koľvek nedostatkov sú k dispozícii 
korekčné prostriedky. Niekoľkoročná 
prax dokladuje ich bezproblémo-
vú aplikáciu a dobrú životnosť. 

BODUJEME s hliníkovým 
systémom ALIPLAST

Produktové portfólium divízie hliníko-
vých konštrukcií tvoria predovšetkým 
hliníkové presklenné fasády, okná 
a dvere. Možnosti etablovania prémio-
vých hliníkových konštrukcií na trhu sú 
v súčasnosti obrovské. Európskym tren-
dom sú hliníkové konštrukcie. Naše pré-

miové riešenia majú vychádzať v ústrety 
najnáročnejším klientom. Funkčnos-
ťou, estetikou vzhľadom a kvalitou. 
Naša spoločnosť zaradila hliníkový 
profilový systém Aliplast do výrobného 
programu v r. 2007 a dnes patríme 
medzi jeho najväčších spracovateľov. 
Rozloženie výrobných závodov dodá-
vateľa systému na troch svetadieloch 
a z toho vyplývajúci vývoj systémových 
riešení podľa požiadaviek jednotlivých 
trhov vytvára pre nás a formujúci sa 
nadnárodný holding Hasau Group 

možnosť umiestnenia svojich pro-
duktov nielen v Európe, ale aj mimo 
nej. V neposlednom rade spoľahlivá 
technická podpora a korektné vzťa-

hy vytvárajú predpoklady pre ďalšie 
rozširovanie spolupráce s Aliplastom.

Horúca jeseň - určuje-
me trendy budúcnosti 

V spolupráci s našim hlavným do-
dávateľom plastového profilového 
systému, firmou Aluplast, pripravuje-
me pilotné spustenie výroby nového 
produktu z radu energeticky úsporných 
okenných konštrukcií. Nové okno je 
spojením technológie vlepovaného 
zasklenia Bonding Inside a techno-
lógie vystužovania Powerdur Inside 
kompozitovými materiálmi namiesto 
klasických výstuží v krídle a ráme. 

Snaha o udržanie prívlastku „pré-
miové okná“ pre výrobky Noves 
okná, a. s., nás núti neustále ino-
vovať, aby očakávania zákazníka 
boli bez kompromisu splnené.
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Stavebná sezóna 2010 je pre spoločnosť Noves okná, a. s., veľkou výzvou. Ponuku 
našim zákazníkom sme pripravili naozaj dôkladne. Jarné mesiace priniesli najväčší 
sortiment okien spomedzi domácej ponuky, ktorý sme zatraktívnili paletou 27-ich fa-
rebných odtieňov pre laminátové dekory. To z nás robí lídra nielen v ponuke profilov, 
ale takisto farebného doladenia s interiérom a exteriérom stavby.


