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Lesena okna

LESENA
OKNA

7

Proizvodnja stavbnega pohištva iz lesa ima v našem podjetju 
dolgoletno tradicijo. Les kot obnovljiv naraven material je že 
po svoji naravi izredno specifičen material, ki zahteva še prav 
posebno pozornost in poznavanje. In prav izkušnje in znanje, 
ki smo ga v vseh teh letih pridobili, so pripomogli k temu, da so 
naši proizvodi iz lesa eni najbolj cenjenih doma in v tujini.  
Obdelava profilov ter sestava in obdelava posameznih 
sklopov poteka na tehnološko dovršenih in sodobnih 
napravah, ki omogočajo natančno in kakovostno obdelavo za 
popolno zadovoljstvo imetnikov naših proizvodov.

VRATA
OKNA

 
INO - 92
INO - 80
INO - 68
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LESENA OKNA 92

8

troslojni premazni sistem

po dolžini nespojen les   

RAL montaža 

panoramske stene

možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

opcija - skrito okovje              

9

VRATA
OKNA

INO-92Uf =  0,98 W/m²K 

Uw = 0,72 W/m²K
(les iglavcev)

2(Ug=0,5 W/m K,  Swisspacer Ultimate)
Energijsko varčno leseno okno iz naravnega 
obnovljivega lesa. Debelina profilov 92 mm 
omogoča visoko konstrukcijsko stabilnost izdelka. 

Toplotna prehodnost celotnega okna Uw je ob 
vgradnji standardne zasteklitve s toplotno 

2
prehodnstjo Ug 0,5 W/m K ter TGI distančnikom 

20,75 W/m K.

Proizvod je primeren za vgradnjo v novozgrajene ali 
obnovljene nizkoenergijske objekte.

ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI
Prašno lakirani alu profili v različnih barvah na spodnjem 
prečniku krila ščitijo izdelek. 
Odkapni profil je od okvirja ločen s termo členom-
manj toplotnih izgub.

TESNILO
Trajnoelastični tesnili iz visokokakovostnega 
materiala TPE (termo-PVC Elastomer).

SILIKON
Barva tesnilne mase je prilagojena barvi površine izdelka.

OKOVJE
Visoka stopnja varnosti standardnega okovja 
nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.

ZASTEKLITEV
Vgradnja troslojnega izolativnega stekla debeline 
od 44 do 57 mm. 
Medstekelni distančnik TGI črne barve.

LESNE VRSTE
smreka, bor, macesen, meranti in hrast.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM 
za trajnejšo in bolj gladko površino.
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od 44 do 57 mm. 
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INO-80  Uf = 1,2 W/m²K 

Uw = 0,83 W/m²K
(les iglavcev)

2(Ug=0,5 W/m K, TGI)

11

LESENA OKNA  80
VRATA
OKNA

konstrukcijsko
stabilna vogalna
vez na čep in zarezo

les po dolžini ni spojen

troslojni premazni sistem            

termično modificiran les smreke

RAL montaža 

možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

opcija - skrito okovje                

ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI
Prašno lakirani alu profili v različnih barvah na spodnjem 
prečniku krila ščitijo izdelek. 
Odkapni profil je od okvirja ločen s termo členom-
manj toplotnih izgub.

TESNILO
Trajnoelastični tesnili iz visokokakovostnega 
materiala TPE (termo-PVC Elastomer).

SILIKON
Barva tesnilne mase je prilagojena barvi površine izdelka.

OKOVJE
Visoka stopnja varnosti standardnega okovja 
nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.

ZASTEKLITEV
Možnost vgradnje troslojno izolativnega stekla 

2
s toplotno prehodnosjo tudi do Ug = 0,5 Wm /K.

LESNE VRSTE
smreka, bor, macesen, meranti in hrast.

Tržno aktualen, naraven proizvod z dobrimi 
toplotnimi karakteristikami in standardno vgrajenim 
termo odkapnikom.

Konstrukcijsko stabilna vogalna vez, natančna 
obdelava na novi proizvodni liniji in dovršena 
površinska obdelava so zagotovilo, da boste z 
izdelkom zadovoljni.

Izdelek je primeren za vgradnjo v novozgrajene ali 
obnovljene objekte.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM 
za trajnejšo in bolj gladko površino.
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INO-80  Uf = 1,2 W/m²K 

Uw = 0,83 W/m²K
(les iglavcev)

2(Ug=0,5 W/m K, TGI)

11

LESENA OKNA  80
VRATA
OKNA

konstrukcijsko
stabilna vogalna
vez na čep in zarezo

les po dolžini ni spojen

troslojni premazni sistem            

termično modificiran les smreke

RAL montaža 

možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

opcija - skrito okovje                
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TESNILO
Trajnoelastični tesnili iz visokokakovostnega 
materiala TPE (termo-PVC Elastomer).

SILIKON
Barva tesnilne mase je prilagojena barvi površine izdelka.

OKOVJE
Visoka stopnja varnosti standardnega okovja 
nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.

ZASTEKLITEV
Možnost vgradnje troslojno izolativnega stekla 

2
s toplotno prehodnosjo tudi do Ug = 0,5 Wm /K.

LESNE VRSTE
smreka, bor, macesen, meranti in hrast.

Tržno aktualen, naraven proizvod z dobrimi 
toplotnimi karakteristikami in standardno vgrajenim 
termo odkapnikom.

Konstrukcijsko stabilna vogalna vez, natančna 
obdelava na novi proizvodni liniji in dovršena 
površinska obdelava so zagotovilo, da boste z 
izdelkom zadovoljni.

Izdelek je primeren za vgradnjo v novozgrajene ali 
obnovljene objekte.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM 
za trajnejšo in bolj gladko površino.



INO-80 Soft B 

Leseno okno mehkih linij z odkapnim profilom 
prekritim z leseno letvijo, ki tudi zunaj ustvari bolj 
naraven izgled izdelka. 

Leseno okno elegantnih, zaobljenih linij ter gladke 
površine v vašem prostoru pričarajo občutek 
ugodja. Toplotna prehodnost celotnega okna je 

2lahko do 0,83 W/m K z ustrezno zasteklitvijo. 
Standardno je vgrajen termo odkapnik.

INO-80 Soft A 

12

LESENA

Leseno okno s stilno izoblikovanimi robovi je še 
eden v paleti lesenih izdelkov, ki s svojevrstnim 
dizajnom omogoča uskladitev z opremo vašega 
interierja in eksterierja. Tudi od zunaj popolnoma 
naraven izgled izdelka.

Masivno okno z leseno odkapno letvijo je stilistično 
dovršeno okno, ki se lepo ujame z arhitekturo 
starejših tudi večstoletnih zgradb ter je primerno 
tudi za spomeniško zaščitene objekte. Z okrasnimi 
elementi  lahko okno še dodatno obogatimo.

INO-80 Stil AINO-80 Stil B

13

OKNA  80
VRATA
OKNA

Slika je simbolična.

INO-80 Standard B 

Leseno okno klasičnih ravnih oblik in leseno 
odkapno letvijo.
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INO-68Uf = 1,5 W/m²K 

Uw = 1,27 W/m²K
(les iglavcev)

2(Ug=1,0 W/m K, TGI)

14

LESENA

INO-68 Stil B 

Masivno okno z leseno odkapno letvijo je stilistično 
dovršeno okno, ki se lepo ujame z arhitekturo 
starejših tudi večstoletnih zgradb ter je primerno 
tudi za spomeniško zaščitene objekte. Z okrasnimi 
elementi lahko okno še dodatno obogatimo.

INO-68 Stil A

Leseno okno s stilno izoblikovanimi robovi je še 
eden v paleti lesenih izdelkov, ki s svojevrstnim 
dizajnom omogoča uskladitev z opremo vašega 
interierja in eksterierja.

15

OKNA  68
VRATA
OKNA

Toplotna prehodnost celotnega okna je lahko z 
2

ustrezno zasteklitvijo do Uw 0,93 W/m K.

Leseno okno aktualnega klasičnega dizajna iz 
naravnega obnovljivega materiala, ki v vašem 
prostoru zagotavlja prijetno klimo in ustvarja 
naraven, domač občutek bivanja. Površina je 
obdelana z Inlesovim okolju prijaznim troslojnim 
premaznim sistemom, ki omogoča trajnejše ter 
vizualno bolj dovršene izdelke.

ZASTEKLITEV
Možnost vgradnje troslojne zasteklitve
in medstekelnih distančnikov iz različnih materialov.

TROSLOJNA površinska obdelava

V LESNIH VRSTAH 
smreke, bora, macesna, merantija in hrasta.
Les po dolžini ni spojen.

ZAŠČITNA ALUMINIJASTA PROFILA 
na spodnjem prečniku ščitita izdelek pred 
zunanjimi vremenskimi vplivi.

ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI
Prašno lakirani alu profili na spodnjem prečniku
ščitita izdelek pred zunanjimi vplivi.

TESNILO
Trajnoelastični tesnili iz visokokakovostnega 
materiala TPE (termo-PVC Elastomer).

SILIKON
Barva tesnilne mase je prilagojena barvi površine izdelka.

OKOVJE
Visoka stopnja varnosti standardnega okovja 
nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.

les po dolžini ni spojen

panoramske stene    

troslojni premazni sistem

RAL montaža 

možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

opcija - skrito okovje           

INO-68 Standard B 

Leseno okno klasičnih ravnih oblik in leseno 
odkapno letvijo.
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Uw = 1,27 W/m²K
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2(Ug=1,0 W/m K, TGI)
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VRATA
OKNA
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2
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nosilnosti 150 kg. Možnost vgradnje skritega okovja.

les po dolžini ni spojen

panoramske stene    

troslojni premazni sistem

RAL montaža 

možna dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

opcija - skrito okovje           

INO-68 Standard B 

Leseno okno klasičnih ravnih oblik in leseno 
odkapno letvijo.



Z vgradnjo panoramskih sten boste vaš notranji ambient povezali z zunanjo okolico vašega objekta. 
Večje steklene površine vam nudijo več naravne svetlobe v vašem domu in s tem prijetnejše ter bolj 
kakovostno bivanje. So idealna izbira za vse, ki želite večjo prehodnost objekta in boljši izkoristek 
prostora. 

V Inlesu imamo na razpolago različne sisteme panoramskih sten, ki jih izdelamo iz različnih materialov. 

Dvižno drsne stene (18)

Zložljivo zgibne stene in polkna

Nagibno drsne izvedbe panoramskih sten

PANORAMSKE STENE

16

POSEBNE OBLIKE

17

VRATA
OKNA

Drsna stena 
s poševnimi krili

okroglo 
       okno

ločno okno

         dvižno drsna vrata
z zapiranjem pod kotom

trikotno okno

drsna stena -
ločne oblike z ločno krivljenim steklom

stilna okna z okrasnimi dodatki

Legenda 
 *  Les (68, 80)

 Les/ aluminij * 
  Aluminij *

L L LLLL

* * * * * *

* * **

* ** * * *

*

* * * * * *

* * **

* ** * * *

*

* * *

( )*( )*

( )* ( )*( )* ( )* ( )* ( )*

( )*

( )* ( )*( )* ( )* ( )* ( )*

* **

* ** * * *

**

* ** * * *

* **

* *

*

Legenda
  Les *
 Les/ aluminij * 
 Pvc CT70 * 

(*) Pvc/aluminij CT70 Top Alu
Pvc Living Slide *  

(*) Pvc/aluminij Living Slide Top Alu
  Aluminij *

Nagibno drsne stene (14)

Slika je simbolična

Slika je simbolična
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18

Lesena okna

19

VRATA
OKNA

Okvirni elementi okvirja in krila so zlepljeni pred površinsko obdelavo. Premazno sredstvo 
zatesni vogalni spoj in prepreči vstop vode v vez ter tako preprečuje poškodbe povezane s 
tem.

Leseni profili okvirja in krila debeline 68, 80 ali 92 mm ustrezajo konstrukcijskim zahtevam 
standarda DIN 68121.

Vse vogalne vezi lesenih oken so na čep in zarezo, ki je najtrdnejša vez za okvirne elemente.

Profili so zlepljeni iz treh ali več slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in pr 
EN 14257 in po dolžini niso spojeni.

PROFILI

Vlažnost lesa je kontrolirana in znaša 13 +- 2 %. 

Uporabljen les ustreza RAL kakovostnim zahtevam po DIN 68360.

Les je skladiščen v prostorih z regulirano zračno vlažnostjo, kar preprečuje 
pokanje in ostale napake povezane z neustrezno vlažnostjo lesa.

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti. 

LES

Prašno lakirani alu profili.

Oblika in barva je prilagojena dizajnu izdelka.

Vgradnja toplotno izolativnega odkapnega profila s termo členom za 
prekinitev toplotnega mostu (standardno pri 80 in 92 programu). 

ODKAPNI IN ZAŠČITNI ALU PROFILI

Na voljo je široka paleta toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel.  

Stekla so zatesnjena s trajno elastično tesnilno maso, ki je barvno usklajena s površino 
izdelka. 

Medstekelni distančnik iz nerjaveče pločevine ali umetne mase še izboljša toplotne 
karakteristike izdelka.

ZASTEKLITEV

Nekatera okna imajo pridobljen certifikat za varnostno stopnjo RC2.

Vgrajujemo okovje ROTO NX srebrne barve s pokrivnimi kapicami v barvi 
prilagojeni površini izdelka.

V ponudbi imamo tudi skrito okovje in okovje za različne sisteme odpiranja- vrtljivo, 
nagibno, drsno, ventus, …

Certificirana nosilnost standardno vgrajenega okovja je 150 kg.

OKOVJE

S temeljnim premaznim sredstvom les zaščitimo pred glivami in insekti ter izenačimo barvne 
razlike v lesu. 

S končnim robotiziranim elektrostatskim lakiranjem dosežemo enakomeren nanos premaznega 
filma po celotni površini izdelka in s tem trajnejše ter vizualno bolj dovršene izdelke.

Z vmesnim nanosom zapremo lesne pore ter pridobimo enakomerno gladkost površine. 

POVRŠINSKA OBDELAVA
Glavni vpliv na trajnost, obstojnost ter vizualni izgled lesenih izdelkov ima površinska obdelava izdelkov 
z zaščitnimi in premaznimi sredstvi, ki so okolju prijazni. Na Inlesu smo temu posvetili še posebno 
pozornost in smo ponosni na robotizirano elektrostatsko končno lakiranje proizvodov iz lesa. V naši 
široki paleti barvnih odtenkov smo prepričani, da boste lahko našli nianso po svojem okusu.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM

Med prvimi proizvajalci stavbnega pohištva v Evropi smo začeli naša lesena okna 
označevati s CE oznako. Oznaka potrjuje, da so izdelki proizvedeni v skladu z 
evropskimi standardi, da je njihova proizvodnja ustrezno kontrolirana, vsi ti izdelki pa 
imajo prost pretok po celotnem trgu Evropske unije.

CE ZNAK
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VRATA
OKNA
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Vse vogalne vezi lesenih oken so na čep in zarezo, ki je najtrdnejša vez za okvirne elemente.

Profili so zlepljeni iz treh ali več slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in pr 
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široki paleti barvnih odtenkov smo prepričani, da boste lahko našli nianso po svojem okusu.

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM

Med prvimi proizvajalci stavbnega pohištva v Evropi smo začeli naša lesena okna 
označevati s CE oznako. Oznaka potrjuje, da so izdelki proizvedeni v skladu z 
evropskimi standardi, da je njihova proizvodnja ustrezno kontrolirana, vsi ti izdelki pa 
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