
RI WOOD®
okenní systém

DRAU 78 a 92

až 0,82 W/m2K 
(až 0,70 W/m2K ve var. 92)

Počet těsnění 2Protihlukové až 46 dB

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 78 mm nebo 92 mm

Technická specifikace

Okna z profilové řady RI WOOD 78 a 92 jsou ideální volbou

při realizaci novostaveb a rekonstrukcích různých objektů.

Profil RI WOOD 78 a 92 v kombinaci s okapnicí DRAU vyniká

svým nadčasovým designem, vynikající fukčností a životností.

Partner
pro Váš
projekt

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Barva

Určení rekonstrukce, novostavba

Okapnice hliníková DRAU

REMMERS® lazura / REMMERS® RALTepelná izolace Uw (Ud)

 přírodní, nadčasový a tradiční materiál

 vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, 
modřín, dub ale i tropické meranti

 díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně 
izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly

 výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik,
optimálně řízená vlhkost a sušení

 špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou 
úpravu

 pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní 
celoobvodové kování MACO Multi-Matic



RI WOOD®
okenní systém

HISTORIC 78 a 92

až 0,82 W/m2K 
(až 0,70 W/m2K ve var. 92) Barva

Počet těsnění 2Protihlukové až 44 dB

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 78 mm nebo 92 mm

Technická specifikace

Okenní systém RI WOOD HISTORIC 78 a 92 vyniká moderním

architektonickým stylem High-tech, dřevěná okapnice

navodí historický dojem okna.

Partner
pro Váš
projekt

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Určení rekonstrukce, novostavba

Okapnice dřevěná a zdobení

REMMERS® lazura / REMMERS® RALTepelná izolace Uw (Ud)

 přírodní, nadčasový a tradiční materiál

 vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, 
modřín, dub ale i tropické meranti

 díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně 
izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly

 výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik,
optimálně řízená vlhkost a sušení

 špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou 
úpravu

 pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní 
celoobvodové kování MACO Multi-Matic

 variabilita provedení, širokáí škála ozdob a okapnic, možnost 
zdobného frézování hran rámů a křídel



RI WOOD®
SPREE 78 a 92

až 0,82 W/m2K 
(až 0,70 W/m2K ve var. 92)

Barva

Počet těsnění 2

Určení rekonstrukce, novostavba

Okapnice hliníková SPREE

Protihlukové až 44 dB (až 46 dB ve var. 92)

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 78 mm nebo 92 mm

Technická specifikace

Okna z profilové řady RI WOOD SPREE 78 a 92 jsou ideální

volbou při realizaci novostaveb a rekonstrukcí různých objektů.

Profil RI WOOD 78 a 92 v kombinaci s okapnicí SPREE vyniká

svým nadčasovým designem, vynikající fuknčností a životností.

Partner
pro Váš
projekt

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

okenní systém

REMMERS® lazura / REMMERS® RALTepelná izolace Uw (Ud)

 přírodní, nadčasový a tradiční materiál

 vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, 
modřín, dub ale i tropické meranti

 díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně 
izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly

 výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik,
optimálně řízená vlhkost a sušení

 špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou 
úpravu

 pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní 
celoobvodové kování MACO Multi-Matic



RI WOOD®
okenní systém

SWISS 78 a 92

Okenní systém RI WOOD SWISS 78 a 92 vyniká moderním

architektonickým stylem High-tech, speciální hliníková

okapnice udává minimalistický design. Bezkonkurenčně

technologické řešení tohoto systému na trhu.

Partner
pro Váš
projekt

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

až 0,82 W/m2K 
(až 0,70 W/m2K ve var. 92)

Barva

Počet těsnění 3

Určení rekonstrukce, novostavba

Okapnice hliníková speciální SMART

Protihlukové až 44 dB

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 78 mm nebo 92 mm

Technická specifikace

REMMERS® lazura / REMMERS® RALTepelná izolace Uw (Ud)

 přírodní, nadčasový a tradiční materiál

 vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, 
modřín, dub ale i tropické meranti

 díky své stavební hloubce hranolu lze zasklít speciálními tepelně 
izolačními, protihlukovými a bezpečnostními skly

 výjimečnou kvalitu výrobku zajišťuje – roboticky přesný nástřik,
optimálně řízená vlhkost a sušení

 špičkový lakovací robot zajistí precizní vícevrstvou povrchovou 
úpravu

 pohodlné a kvalitní užívání okna zajišťuje bezpečnostní 
celoobvodové kování MACO Multi-Matic

 tři celoobvodová těsnění pro dokonalou izolaci 

 unikátně řešený systém hliníkové okapnice SMART s EXT 
parapetem pro nejdokonalejší napojení do stavebního otvoru


