
RI WOOD-ALU®
okenní systém

CLASSIC 78 a 92

Tepelná izolace Uw (Ud) až 0,83 W/m2K 
(až 0,79 W/m2K ve var. 92)

Protihlukové až 38 dB

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 96 (78+18) mm, nebo 110 (92+18) mm

Technická specifikace

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

Počet těsnění 4

Určení rekonstrukce, novostavba

Hliníkové opláštění CLASSIC

ALU opláštění Classic je systém určen pro ty, jenž preferují 

tradiční nezalícované řešení. Spojení kvalitního dřevěného 

profilu a odolného ALU opláštění vzniká téměř bezúdržbové 

okno. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění Classic patří 

– dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a 

tvarová stálost.

 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

 široká barevná škála venkovního opláštění

REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
REMMERS wood-alu



RI WOOD-ALU®
okenní systém

LINEAR 78 a 92

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

Linear je systém, kde vnější hrana rámu a křídla je zalícována 

s výrazně sraženou hranu. Spojení kvalitního dřevěného 

profilu a odolného ALU opláštění Linear vzniká téměř 

bezúdržbové okno. Mezi dominantní vlastnosti ALU opláště-

ní Linear patří – dlouhá životnost, vysoká odolnost proti 

vnějším vlivům a tvarová stálost.

4

LINEAR

Tepelná izolace Uw (Ud) až 0,83 W/m2K 
(až 0,79 W/m2K ve var. 92)

Protihlukové až 38 dB

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 96 (78+18) mm, nebo 110 (92+18) mm

Technická specifikace

Barva

Počet těsnění

Určení rekonstrukce, novostavba

Hliníkové opláštění

REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
REMMERS wood-alu

 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

 široká barevná škála venkovního opláštění



RI WOOD-ALU®
okenní systém

QUADRAT 78 a 92

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

ALU opláštění Quadrat je systém s typicky rovnými hranami. 

Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU 

opláštění Quadrat vzniká téměř bezúdržbové okno. Mezi 

dominantní vlastnosti ALU opláštění Quadrat patří – dlouhá 

životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům a tvarová 

stálost.

 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

 široká barevná škála venkovního opláštění

4

QUADRAT

Tepelná izolace Uw (Ud) až 0,83 W/m2K 
(až 0,79 W/m2K ve var. 92)

Protihlukové až 38 dB

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 96 (78+12) mm, nebo 110 (92+12) mm

Technická specifikace

Barva

Počet těsnění

Určení rekonstrukce, novostavba

Hliníkové opláštění

REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
REMMERS wood-alu



RI WOOD-ALU®
okenní systém

SWISS 78 a 92

Partner
pro Váš
projekt

ALU opláštění SWISS je systém s typicky ostrými hranami 

profilu. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného 

ALU opláštění SWISS vzniká téměř bezúdržbový výrobek. 

Mezi dominantní vlastnosti ALU opláštění SWISS patří 

– dlouhá životnost, vysoká odolnost proti vnějším vlivům 

a tvarová stálost.

 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

 široká barevná škála venkovního opláštění

 unikátně řešený systém hliníkového opláštění s EXT parapetem 
pro nejdokonalejší napojení do stavebního otvoru

4

quadrat Swiss

Tepelná izolace Uw (Ud) až 0,83 W/m2K 
(až 0,79 W/m2K ve var. 92)

Protihlukové až 38 dB

Kování MACO

Stavební hloubka rámu 96 (78+12) mm, nebo 110 (92+12) mm

Technická specifikace

Barva

Počet těsnění

Určení rekonstrukce, novostavba

Hliníkové opláštění

REMMERS® lazura / REMMERS® RAL
REMMERS wood-alu

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


