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www.ekookna.pl,  email: poczta@ekookna.pl

Dvižno drsne stene predstavljajo najbolj napredno drsno zasnovo. V tej izvedbi 

smo uporabili EPDM tesnila, ki zagotavljajo visoko neprepustnost. Največja 

prednost takšne zasnove je možnost izdelave kril v velikih dimenzah.

Eko-HST 

Nove dvižno drsne stene HST 85 veljajo za pravo posebnost na trgu. Na voljo so v 

treh raličnih verzijah glede na toplotno izolacijo; od basic verzije preko standard 

do premium - slednja ustreza najvišjm standardom pasivne gradnje.

Basic: aluminijast prag, jeklena ojačitev.

Standard: aluminijast prag z dodatno pregrado, izolirana z peno aluminijasta 

ojačitev v podboju.

Premium: izolirana s peno aluminijasta ojačitev, s peno izoliran prag, zgornje 

vodilo kompozitnega tipa.

Eko-HST 85 mm 

Aluskin
Aluminijasti zaščitni profili izbolšujejo parametre energetske učinkovitosti oken in 

nudijo dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi. Polepšale bodo okna in fasade, 

kar bo všeč tudi arhitektom in vsem, ki jim je estetika pri srcu. Profili povezani pod 

kotom 90° dajejo plastičnim oknam videz lesenih. Zaradi sodobne tehnologije 

prašnega barvanja lahko poljubno izbiramo barve iz barvne karte RAL. Vedno 

večja zasteklitev in moderen dizajn nudita veliko novih rešitev, ki bodo izpolnila 

pričakovanja še tako zahtevnih strank.Ideal 5000 Ideal 8000
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Najbolj prilubljeni sistem drsnih sten narejen na osnovi standardnih okenskih 

profilov. Drsno premikanje vrat omogoča uporaba inovativnega mehanizma za 

okovje.

 na voljo v treh različicah glede na način odpiranja - maksimalne dimenzije kril:
 okensko krilo 1350x2150 mm
 terasno krilo 1650x2350 mm
 maksimalna širina celega sistema 4m
 boljša izolativnost v primerjavi s sistemi tipa sliding

Patio - PSK

Sodobni sistem je zasnovan na pasivnih profilih, 

za katere je značilen manjši koeficjent toplotne 

prehodnosti. Priporočljiv za uporabo v 

nizkoenergijskih in pasivnih hišah. Odlikuje ga 

povečana vgradna globina ter večje število 

komor.

OENK EZ RI GN IJSKI

 trojno tesnenje
 8 komorni sistem
 širina podboja 90 mm

2
 U =0,79W/m Kw

Eko Sun 90



Sodobna tehnologija profilov, ki jo odlikuje prefinjen dizajn in bogate dodatne 

sistemske rešitve. Okna ustrezajo vsem zahtevam sodobne gradnje in so odlična 

povezava med najsodobnejšo tehnologijo in udobjem uporabe po zelo ugodni 

ceni. Krilo Ideal 4000, podboj s širino 85 mm Ideal 4000 NEW.

Sodobna tehnologija profilov, ki jo odlikuje prefinjen dizajn in bogate dodatne 

sistemske rešitve. Okna ustrezajo vsem zahtevam sodobne gradnje in so odlična 

povezava med najsodobnejšo tehnologijo ter udobjem uporabe po zelo ugodni 

ceni.

Ideal 4000

SL RL

 dvojno tesnenje
 5 komorni sistem
 širina podboja 70 mm

2
 U =1,29W/m Kw

Profili, ki izpolnjujejo vse zahteve sodobne stanovanjske gradnje. Za Ideal 5000 je 

značilno sredinsko tesnenje, ki dodatno izbolšuje izolacijo pred vremenskimi 

vplivi. Okna primerna za gradnjo tako enodružinskih kot več družinskih hiš ter za 

vse, ki iščejo dolgoročno energetsko učinkovitost. 

Ideal 5000

SL RL

 trojno tesnenje
 5 komorni sistem
 širina podboja 70 mm

2
 U =1,23W/m Kw

Okna za najbolj zahtevne uporabnike. Idealna tako za energetsko učinkovito kot 

tudi pasivno gradnjo. Vrhunski šestkomorni energetsko učinkovit profil s 

sredinskim tesnenjem zagotavlja odlično toplotno in zvočno izolativnost. Okna 

odlikuje klasična in elegantska oblika. 

Ideal 8000
CL RL

 trojno tesnenje
 6 komorni sistem
 širina podboja 85 mm

2
 U =0,77W/m Kw

 dvojno tesnenje
 6 komorni sistem
 širina podboja 85 mm

2
 U =1,26W/m Kw
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 dvojno tesnenje
 6 komorni sistem
 širina podboja 70 mm

2
 U =1,26W/m Kw

Eko Sun 70

Sistem zasnovan na preizkušenih konstrukcijskih rešitvah, idealen za 

večstanovanjsko gradnjo. Njegova prednost je v univerzani obliki, ki jo je možno 

nadgrajevati. Okna, ki sodijo v razred »komfort«, so optimalna kombinacija vseh 

lasnosti za potrebe strank. Okna za stranke, ki iščejo preizkušene rešitve po 

ugodni ceni.

Sistem EkoSun 70 3D je izpopolnitev sistema EkoSun 70. Z uporabo dodatnega 

sredinskega tesnenja je tesnitev boljša, kar z omejevanjem toplotne izgube 

vpliva na energetsko učinkovitost.

 trojno tesnenje
 6 komorni sistem
 širina podboja 70 mm

2
 U =1,23W/m Kw

Eko Sun 70
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