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Plastová okna Červenka 

Větrná 153 

Neratovice - Byškovice   

277 11 

mobil: +420 608 240 808  

tel./fax: +420 283 970 611 

e-mail: info@okna-cervenka.cz 

web: www.okna-cervenka.cz 

pondělí - čtvrtek:  

7:00 - 16:00 

pátek:  

7:00 - 15:00 

 
Technické parametry plastových oken 

Schüco Corona CT 70  
Nadčasový, bezpečný, efektivní systém  

Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací 

a rozsáhlým příslušenstvím. Je mimo jiné základem pro výrobu Corona S-oken.  

               
Corona CT 70 Cava           Corona CT 70 Rondo          Corona CT 70 Classic 

Energie 

Je to dobře patrné na profilovém řezu: Vícekomorová profilová konstrukce s pěti komorami a zvětšená hloubka 

rámu 70 mm tvoří základ vynikající izolace. Ve spojení s obvodovým dorazovým těsněním a tepelně izolačním 

sklem vychází izolační hodnoty, které si ještě před pár lety nedovedl nikdo ani představit.  

 

Díky systému Corona CT 70 vlastníte okno, které bude i po letech fungovat stejně spolehlivě jako prvního dne. 

V rodinném domku z roku 1980 s užitnou plochou cca. 140 m
2
 snížila nová okna konstrukční řady 

Corona CT 70 oproti původním oknům spotřebu energií až o 16 %. 

Bezpečnost  

Prostřednictvím široké nabídky nejrůznějších variant kování je možno okna vybavit adekvátně potřebným 

bezpečnostním požadavkům.  

Silné ocelové profily v krycích a okenních rámech zajišťují vysokou stabilitu a dlouhou životnost těchto oken. 

Veškeré kování je bezpečně a natrvalo ukotveno v obvodovém ocelovém vyztužení. I to přispívá k Vaší 

bezpečnosti a navýšení hodnoty Vašich oken. 

Komfort 

Nová okna navíc zajišťují maximální komfort bydlení. Neboť jejich konstrukce a použité materiály zajišťují 

velmi efektivní protihlukovou ochranu. Dvě roviny izolace současně brání pronikání vzduchu i za velmi silného 

větru. Optimální transparentnost v současnosti používaných izolačních skel navíc zajišťuje nesrovnatelně 

vysokou míru světelného zdroje.  
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Schüco Corona CT 70  

Design 

Okna Corona CT 70 bodují svými nadčasovými křivkami a úzkými konturami profilů. Vyvážený design 

rámových kontur modelů Cava, Rondo a Classic zdůrazňuje individuální styl Vašeho domu. Pomocí široké 

škály barevných a dřevěných dekorů lze realizovat vlastní akcent nejen interiérových prostorů.  

 

Okna Corona CT 70 nabízí ještě víc - od volby barevného provedení v RAL-odstínech až po možnosti různého 

barevného provedení z vnějšku a vnitřku okenních rámů a křídel. Zcela podle Vašich osobních představ.  

 

Díky oknům Corona CT 70 disponujete nejen možností realizace atraktivního a přívětivého vzhledu Vašeho 

domu, nýbrž také technické optimalizace a zachování nebo dokonce znásobení jeho hodnoty. Čistě konturované 

rámy s úzkými pohledovými šířkami zvyšují podíl skleněné plochy okna. To znamená více světla, více 

světlosti, uvolněná a příjemná atmosféra.  

Profitujte navíc opticky z celé řady doplňkových prvků, jakými jsou okenní příčle, žaluzie nebo vodící lišty 

žaluzií, které je možno snadno vzhledově a barevně zapasovat do kompletního prvku. 

Další informace si lze přečíst u výrobce profilu na www.schueco.com. 

  

http://www.schueco.com/web/cz/privatkunden/fenster_und_tueren/products/fenster
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Schüco Corona SI 82  
Energicky úsporné profily pro nejvyšší nároky  

Ze systému Corona SI 82 jsou vyráběna energeticky úsporná okna Thermo 6. Ty jsou ideální odpovědí na stále 

rostoucí energetické náklady a zvýšené požadavky ochrany životního prostředí. 

                   

Energie 

Efektivní úspory výdajů za vytápění a snižování emisí CO2 energeticky úsporných oken Thermo 6 splňují 

jak ekonomické tak i ekologické nároky. 

Šest uzavřených vzduchových komor uvnitř rámového profilu dosahuje vynikající tepelné izolace, které dosud 

nebylo možno realizovat bez nákladných doplňkových opatření. S energeticky úspornými okny Thermo 6 

uspoříte při výměně starých oken za nová až 19% Vaší dosavadní energetické spotřeby. U běžného rodinného 

domku to může za rok činit až 660 litrů topného oleje. Životnímu prostředí současně uspoříte emise CO2 v 

hodnotě zhruba 1.050 m
3
. 

Bezpečnost 

Energeticky úsporná okna Thermo 6 představují nejen moderní, elegantní vzhled, nýbrž také vysoký stupeň 

bezpečí a spolehlivou ochranu Vaší soukromé sféry. Moderní technologie ztěžují život zlodějům a zabezpečují 

Vaší domácnost. 

Díky vynikající odolnosti použitých materiálů nabízí energeticky úsporná okna Thermo 6 účinnou ochranu před 

vetřelci: díky obvodové ocelové výztuži a nadprůměrné konstrukční tloušťce s hluboko uloženým kováním, 

které je spolehlivě přišroubováno k této ocelové výztuži. 

Komfort 

Vedle vyzrálé profilové technologie poskytují energeticky úsporná okna Thermo 6 navíc vysokou izolaci proti 

hluku a povětrnostním podmínkám - díky třem nezávislým rovinám těsnění. Vynikající tepelně izolační 

vlastnosti dělají z energeticky úsporných oken Thermo 6 skutečné pohodáře - neboť teplota na vnitřní straně 

rámu neklesne ani za nejtužší zimy citelně pod hodnotu pokojové teploty. Trvale a účinně je tak bráněno 

průvanu a kondenzačním jevům. 
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Schüco Corona SI 82  

Design 

Energeticky úsporná okna Thermo 6 umožňují - díky inovační okenní a rámové technologii - kombinaci 

moderního designu a filigránních pohledových šířek s optimálními tepelně-izolačními vlastnostmi. I přes tyto 

vynikající tepelně-izolační vlastnosti zůstávají rámové profily elegantní a úzké, a přivádí do Vašeho obytného 

prostoru mnoho světla. Díky energeticky úsporným oknům Thermo 6 můžete - především u novostaveb - 

plánovat větší a tím i světlejší okna. Okenní plochy lze zvětšit až o 30% - a to za dodržení všech zákonných 

tepelně-izolačních předpisů. 

Použitím nejrůznějších fólií, ať již v RAL-odstínech nebo s imitací dřeva, můžete navíc zcela individuálně 

zvýraznit svou fasádu. 

Další informace si lze přečíst u výrobce profilu na www.schueco.com. 

 

  

http://www.schueco.com/web/cz/privatkunden/fenster_und_tueren/products/fenster
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Schüco Alu Inside  
Nová generace profilů bez ocelových výztuh 

Plastový systém Schüco Alu Inside s 3 těsnícími úrovněmi a patentovanou technologií kombinovaného hliníku 

je založena na 7-komorové konstrukci. S tímto vysoce tepelně izolovaným systémem lze realizovat okna s 

úzkými pohledovými šířkami profilů na úrovni pasivního a nízkoenergetického domu. Díky průmyslové výrobě 

je tato standardní řada cenově značně atraktivní. 

Díky širokému spektru nejrůznějšího příslušenství je zároveň zajištěna vysoká bezpečnost tohoto systému. 

 

 Přednosti produktu 

 Rámová konstrukce bez ocelové výztuhy a izolační pěny 

 7-komorová profilová konstrukce s optimalizovaným tvarem 

 komor a stavební hloubkou rámu 82 mm pro maximální 

 tepelnou izolaci 

 Hodnota Uf= 0,76 až 0,90 W/(m²K) 

 Velkoobjemové komory pro zavedení dodatečné, 

 prefabrikované izolace 

 3vrstvé zasklení s tloušťkou skel až 52 mm   

 Optimálně dimenzované, do profilu integrované hliníkové 

 výztuhy pro nejvyšší statické požadavky 

 Zvětšená stavební hloubka pro větší zabezpečení a ochranu proti 

          vloupání 

 Úzké pohledové šířky 120 mm garantují maximální dopad světla 

 Vynikající hodnoty zvukové izolace 

 Okenní křídlo s přesazenými plochami 

 Stříbřitě šedé těsnění u bílých profilů vytváří decentní vzhled 

 Barevný vzhled s krycími hliníkovými lištami a velký výběr jednobarevných provedení a imitací dřeva 

 100% recyklovatelné 

Další informace si lze přečíst u výrobce profilu na www.schueco.com. 

 

http://www.schueco.com/web/cz/privatkunden/fenster_und_tueren/products/fenster

