
11

srpen/2006

UmÌte si vychutnat ten pocit, kdyû r·no otvÌr·te okno doko¯·n a vyhlÌûÌ-

te na probouzejÌcÌ se krajinu? M· svÈ kouzlo, aù jiû bydlÌte na vesnici

nebo ve mÏstÏ, aù je vaöe kancel·¯ v hustÈ z·stavbÏ nebo na kraji obce

v zeleni. A kdyû jde  navÌc o novÈ okno, kterÈ perfektnÏ funguje, z·¯Ì

bÏlostÌ a vy m·te pocit, ûe pr·vÏ skonËen· rekonstrukce je vaöÌ v˝hrou

nad tr·penÌm s okny star˝mi, kter· uû byla doslova v havarijnÌm stavuÖ

Miloö Vobo¯il vzkazuje: "ZnaËka Noves si zÌsk·v· na oblibÏ, a mne to

moc tÏöÌ. M·m radost, ûe jsou z·kaznÌci spokojeni a ûe jim m˘ûeme

nabÌdnout skuteËnÏ tu nejvyööÌ kvalitu, vst¯Ìcnou cenu a dobrÈ dodacÌ

lh˘ty. Takûe dobrÈ jmÈno firmy, kter· zaËala v Praze p˘sobit p¯ed t¯emi

lety, z˙roËujeme kaûd˝m dnem. Je to z·klad naöÌ strategie. Zak·zek

n·m p¯ib˝v· vÌce, neû jsme oËek·vali, a to je pro kaûdÈ podnik·nÌ tou

nejlepöÌ cestou k uplatnÏnÌ na trhu. Pro naöe klienty chyst·me ¯adu

novinek, jimiû bychom jiû letos r·di p¯ekvapili i posunuli naöe sluûby

zase o stupÌnek v˝ö." 

Slovensk˝ v˝robce navÌc investuje znaËnÈ prost¯edky do nov˝ch tech-

nologiÌ, a to je na uûivatelsk˝ch vlastnostech oken hodnÏ zn·t. Rakous-

k˝ profil Aluplast, z kterÈho jsou plastov· okna a dve¯e vyr·bÏny, kva-

litnÌ kov·nÌ Winkhaus, preciznÌ provedenÌ, to vöe stavÌ znaËkov· okna

NOVES na p¯ednÌ mÌsto na trhu.

ZnaËkovÈ plastovÈ okno a k tomu ¯ada sluûeb a doplÚk˘, aù jiû to jsou

ûaluzie, sÌtÏ proti hmyzu, k oknu vkusnÈ dve¯e, nezbytnÈ podrobnÈ pora-

denstvÌÖ To vöechno firma Noves okna CZ s.r.o., zastoupenÌ Praha  pod

vedenÌm Miloöe Vobo¯ila zvl·dne. M·te-li chuù, p¯esvÏdËte se!

Kontakt:
Noves Okna CZ s.r.o.,

ZastoupenÌ Praha
TÏöÌkova 986/4

143 00 Praha 4 - Mod¯any
tel./fax: 244 402 218

mobil: 602 951 137
e-mail: praha@noves.cz

Noves okna CZ, s.r.o., zastoupení Praha pod vedením Miloše Vobořila. Punc
kvality, záruka serióznosti. Kdo firmu zná, souhlasí. Referencí přibývá. Panelové
domy, samostatné bytové jednotky, rodinné domy, kancelářské budovy
v Praze - zde najdete stopy v podobě nových oken, z nichž zákazníci vidí i nově svět. Tedy veseleji, než z těch
původních. Kdo by se neradoval, že má nová okna, která jsou vyjádřením nejmodernějších technologií, s lepšími
tepelně izolačními vlastnostmi, která lépe izolují od hluku, méně se rosí, zkrátka mají nejen dokonalejší konstrukci…
Noves Okna CZ má jednoznačnou vizi: přicházet stále s něčím novým. Například jako první dodavatel oken v ČR
může nabídnout třeba systém vlepených izolačních skel do okenních křídel. A jestli se ptáte, co to vlastně zname-
ná, doporučuje Miloš Vobořil, ať se přijdete podívat na letošní For Arch, kde vám budou k dispozici odborníci z jeho
týmu. A jestli pospícháte a chcete stihnout výměnu oken dříve, než začnou podzimní plískanice, kdykoli mu může-
te zavolat. Mobilní telefon se stal jeho druhým já…

Když ráno otvíráte okno dokořán…

Příklad referencí:
Panelov˝ d˘m Zimova ul. 622, Praha 4

PanelovÈ domy OhradnÌ ul. 1358, 1359 a 1360, Praha 4

Panelov˝ d˘m Imrychova ul. 558, Praha 12 - Mod¯any

PanelovÈ domy Mikulova ul. 1579, 1580 a 1581, Praha 11- Chodov

"THERMAPLUS"
(Aluplast Ideal 5000, pÏtikomorov˝ profilov˝ systÈm, UR/Uf = 1,2 W/m2.K; 
●● barevnÈ provedenÌ: bÌl· / bÌl·
●● zasklenÌ: izolaËnÌ dvojsklo ve sloûenÌ 4/16/4 (4 mm ËÌrÈ sklo,

16 mm vzduchov·mezera Argon - hlinÌkov˝ diötanön˝ r·meËek,
4 mm ËÌrÈ sklo s pokovovanou vnÏjööÌ stranou vnit¯nÌho skla)
s koeficientom prostupu tepla "U"=1,1 W/m2.K

●● kov·nÌ : celoobvodovÈ  WINKHAUS,
●● mikroventilace - ötÏrbinovÈ vÏtr·nÌ, 4 poloha kliky u vöech oken-

nÌch k¯Ìdel
●● tÏsnÏnÌ: dvoustupÚovÈ se st¯edov˝m tÏsnÏnÌm
●● soft-line zasklÌvacÌ liöta 
●● r·mov˝ profil oken a balkÛnov˝ch dve¯Ì - 150003
●● k¯Ìdlov˝ profil oken a balkÛnov˝ch dve¯Ì - 150075  
●● UR/Uf ("U" hodnoty r·mu a k¯Ìdla bez zasklenÌ; UR - DIN 52 619

Ëasù 3, Uf - EN 12412-2)
- hodnota ˙tlumu hluku v dB vÏtöÌ Ëi rovn· 33,00
- ocelov· okennÌ v˝ztuha z pozinkovanÈho plechu v tlouöùce 1,5 mm
- plast je stabilizovan˝ kalciem a zinkem (ne olovem), prvomateri·l
- popis na meziskelnÌm r·meËku: NOVES/5K-Uf =1,2/4-16-

4,Argon,Ug=1,1/1.1.2006/Tel.244402218


