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Les/ aluminij okna
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Les kot obnovljiv naraven material vnaša v vaš dom pridih domačnosti ter 
poskrbi za ugodno bivalno klimo v vašem domu. Obloga iz obstojnega 
aluminija na zunanji strani ščiti les pred vremenskimi vplivi kot so dež, sonce, 
mehanske poškodbe ter tako podaljša življenjsko dobo celotnega izdelka. 

Vse naštete karakteristike izdelkov iz les/aluminija, kljub nekoliko višji ceni, 
prav gotovo prevesijo tehtnico v korist odločitve o nakupu tovrstnih 
proizvodov.  

Lesena okna z aluminij oblogo so bila prav gotovo eno največjih revolucij v 
proizvodnji zunanjega stavbnega pohištva. S tovrstnimi proizvodi lahko v 
enem samem izdelku združimo vse pozitivne karakteristike dveh 
popolnoma različnih materialov - lesa in aluminija. 
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Les/ aluminij okna 
INO-HA 80 MM

Poravnana izvedba zunaj in znotraj,
modern dizajn ...

23

... in vizualna dovršenost,
 z izvedbo brez zasteklitvene letvice.

Les/ aluminij okna 
INO-HA 80 MM
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Uf   = 1,2 W/m²K 

Uw = 0,83 W/m²K
(les iglavcev)

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

INO-HA80-MM
Obojestransko poravnano okno. Na zunanji 
strani je aluminij obloga krila poravnana z oblogo 
okvirja. Na notranji strani je poravnan les okvirja 
s krilom. Okno odlikuje modern dizajn in 
vizualna dovršenost, ki ga poudarja izvedba brez 
zasteklitvene letvice. 

LESNE VRSTE
smreka, macesen, hrast in meranti.
Les po dolžini ni spojen.

ZASTEKLITEV
Standardno vgradnja troslojno izolativnega stekla 

2
z Ug 0,5 W/m K in debelino 52 mm.

OKOVJE
Standardno vgrajeno skrito okovje.

ALU OBLOGE
Na voljo je široka paleta barv aluminijastih oblog 
po RAL barvni karti, imitacij lesnih dekorjev ter 
barv s kovinskim izgledom.
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Obojestransko poravnano okno. Na zunanji strani 
je aluminij obloga krila poravnana z oblogo okvirja. 
Na notranji strani je poravnan les okvirja s krilom. 

Okno, ki ima na zunanji strani aluminij oblogo krila 
poravnano z oblogo okvirja.

Okna INO-HA80-MM in INO-HA80-ML priporočamo v kombinaciji z obojestransko poravnanimi lesenimi ali 
les/aluminij vrati Trend 80.

INO-HA80-ML

INO-HA80-F

TESNILO
troje visokoelastičnih tesnil-dobra zvočna izolativnost.

SILIKON
Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena 
površini izdelka.

OKOVJE
Standardno vgrajeno skrito okovje.

ZASTEKLITEV
Standardno vgradnja troslojno izolativnega stekla 

2
z Ug 0,5 W/m K.

ZASTEKLITEV
Standardno vgradnja troslojno izolativnega stekla 

2
z Ug 0,5 W/m K.

OKOVJE
Visoka stopnja varnosti standardnega okovja 
nosilnosti 150 kg. 
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VRATA
OKNA

LES/ ALUMINIJ OKNA 80

les po dolžini ni spojen

RAL montaža            

vidno ali skrito odvodnjavanje

vgradnja prezračevalnih elementov

prašno lakirane alu površine

skrito okovje              

dvobarvna izvedba znotraj - zunaj

opcija - skrito okovje              

termično modificiran les smreke

vgradnja trislojne zasteklitve

varjeni spoji aluminij okvirjev

nizkoenergijski proizvod            
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VRATA
OKNA

LES/ ALUMINIJ OKNA 80

INO-HA80-B

Les/aluminij okno z elegantnimi, zaobljenimi, 
SOFT linijami v vašem ambientu pričara občutek 
udobja.

Troje tesnil zagotavlja tudi odlično zvočno 
izolativnost še posebej ob uporabi posebnih stekel 
z zvočno izolativnostjo tudi do Rw 45 dB.

Okno  z vstavljeno sredico iz izolativne ISO-HA80
PUR pene v okviru in krilu okna. 

ISO-HA 80 

Toplotna prehodnost profila je . Toplotna 2Uf = 0,92 W/m K
prehodnost celotnega okna je lahko z ustrezno zasteklitvijo 

2(Ug=0,5 W/m K) do Uw = 0,74 W/m²K.

Uf = 0,92 W/m²K            
(les iglavcev)

2(Ug=0,5 W/m K, TGI)
 Uw = 0,74 W/m²K

Obloga iz aluminija je na les pritrjena s sponkami iz 
umetne mase, ki preprečujejo direkten stik aluminija 
in lesa in omogočajo kroženje zraka in odvod vlage v 
vmesnem prostoru.

INO-HA80

Slika je simbolična.

INO-HA80-S
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Barve aluminijastih oblog za les/ aluminij okna in vhodna vrata.

VRATA
OKNA

Les/ aluminij okna

Obloge iz aluminija so na spojih mehansko spojene, lahko pa so tudi varjene.

Na razpolago imamo različne dizajne aluminij oblog.

Obloge so na les pritrjene s sponkami iz umetne mase in omogočajo 
kroženje zraka med lesenim profilom in aluminijem ter preprečujejo 
zadrževanje vlage v vmesnih prostorih.

OBLOGE IZ ALUMINIJA

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

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

Steklo je z oblogo iz aluminija zatesnjeno z visoko elastičnim tesnilom ter 
tesnilno maso.

ZASTEKLITEV

Vgrajujemo okovje ROTO NX srebrne barve z visoko stopnjo osnovne varnosti.

Certificirana nosilnost standardno vgrajenega okovja je 150 kg.

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

OKOVJE

LESENI PROFILI
Leseni profili okvirja in krila debeline 80 mm ustrezajo konstrukcijskim zahtevam standarda 
DIN 68121.

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

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

Uporabljen les ustreza RAL kakovostnim zahtevam po DIN 68360.

Vlažnost lesa je kontrolirana.

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. 

POVRŠINSKA OBDELAVA
Glavni vpliv na obstojnost ter vizualni izgled lesenih izdelkov ima kakovostna površinska obdelava izdelkov z zaščitnimi in premaznimi 
sredstvi. Na Inlesu smo temu posvetili še posebno pozornost in smo ponosni, da smo imeli prvi v Sloveniji robotizirano 
elektrostatsko končno lakiranje naših proizvodov iz lesa.

Obloge iz aluminija so prašno lakirane, kar je ekološko prijaznejše in zagotavlja odlično kakovost ter obstojnost obarvane površine.

V našo barvno paleto smo za les aluminij okna dodali še dodaten izbor premazov za les, ki so strukturno dodelani za notranjo 
uporabo in omogočajo še bolj gladko površino in edinstven izgled izdelka.

CE ZNAK
Med prvimi proizvajalci stavbnega pohištva v Evropi smo začeli naša 
les/aluminij 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.

29

družina

Slika je simbolična.
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Slika je simbolična.


