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Pri svojem delovanju smo zavezani tudi k odgovorni skrbi za  
okolje. Svoj ogljikov odtis v okolju zmanjšujemo tako, da zaposlene 
spodbujamo k uporabi čim več e-dokumentacije, hkrati pa želimo  
smotrno ravnati tudi z našim tiskanim promocijskim materialom. V 
želji po ohranjanju čistega okolja za nas in naše zanamce tudi vas 
spodbujamo k MODREMU ravnanju.

www.okna-vrata.si/katalogi

Modra izbira 

za ZELENO okolje!

Okna Arcont. Oci vašega doma.

Okna so okras vsakega doma. So popestritev pročelja ali fasade, so element 
prestiža, a njihov namen pride do izraza šele, ko se z njimi srečamo od 
znotraj: ko zjutraj pogledamo skozi njih – kakšno je vreme, kaj počnejo otroci 
na dvorišču, ko želimo nekoga očarati z razgledom, ko jih odpremo, da bi 
v sobo spustili sveži zrak … Okna so vir svetlobe, stik z okolico, podaljšek 
narave v našem domu. Okna so enostavno OČI našega doma, saj skozi njih 
gledamo in opazujemo svet. 

Z našimi okni in vrati boste svojemu domu podarili lep videz, zagotovili odlično toplotno in zvočno 
izolativnost ter ob minimalnem vzdrževanju poskrbeli za dolga leta brezskrbnega bivanja. Celoviti 
ponudbi, od svetovanja, proizvodnje, prodaje ter vgradnje stavbnega pohištva, leto za letom zaupa več 
kupcev v Sloveniji in tujini, kar ARCONT okna & vrata uvršča med najpomembnejše in največje ponudnike 
PVC- in ALU-stavbnega pohištva v Sloveniji. Naša okna lahko smiselno kombinirate s senčili, komarniki, 
okenskimi policami ter garažnimi vrati. Kompetentna ekipa 140 sodelavcev vam v sodelovanju s skrbno 
izbranimi dobavitelji zagotavlja najvišjo kakovost in varnost izdelkov, ki ustrezajo aktualnim standardom 
v Sloveniji in EU. Kakovostne in zanesljive storitve vam tako doma kot v tujini ponujamo z ekipo približno 
50 strokovno usposobljenih monterjev. Naša okna in vrata si lahko ogledate v vam najbližjem prodajnem 
salonu Arcont, saj jih najdete po vsej Sloveniji. Ne odlašajte in nas kontaktirajte za brezplačno 
svetovanje in izmero na domu, ki jo bodo z veseljem opravili naši prodajni inženirji.

Našo več kot 70-letno tradicijo gradimo tudi na drugih področjih: izkazujemo skrb za invalide, s podporo 
športnikom in raznim društvom prispevamo k razvoju skupnosti. 
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najlepši trenutkiV OBJEMU 
VAŠEGA DOMA

najlepši trenutki
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Kontaktni podatki

PRODAJNI SALON  
GORNJA RADGONA

Ljutomerska cesta 30

Gornja Radgona

t: (02) 564 43 18

e: prodaja@arcont.si

www.okna-vrata.si

PRODAJNI SALON
MARIBOR

Cesta XIV. divizije 36 

Maribor

t: (02) 48 03 400

e: salon.maribor@arcont.si

PRODAJNI SALON 
LJUBLJANA
BTC City - PTC DIAMANT

Italijanska ulica 8 

Ljubljana 

t: (01) 754 21 15

e: salon.ljubljana@arcont.si

PRODAJALEC NA RAVNAH 
NA KOROŠKEM

t: 031 310 815

e: dani.kropivnik@arcont.si

ID za DDV: SI17630126 | Matična številka: 1469266
NLB – IBAN: SI56 0234 1008 8992 887, Swift LJBASI2X
UniCredit Bank – IBAN: SI56 2900 0005 1361 745, Swift BACXSI22

GORNJA 
RADGONA

MURSKA 
SOBOTA

VELENJE

LJUBLJANA

MARIBOR

KOPER

Ravne na 
Koroškem

     Vipava

PRODAJNI SALON 
MURSKA SOBOTA

Slovenska ulica 9  

Murska Sobota

t: (02) 521 42 20

e: salon.ms@arcont.si

PRODAJNI SALON  
KOPER
TC OGRLICA

Ljubljanska cesta 3e

Koper 

t: (08) 205 82 00

e: salon.koper@arcont.si

PRODAJNI SALON  
VELENJE 
MERCATOR CENTER

Šaleška cesta 1

Velenje

t: 041 717 850

e: salon.velenje@arcont.si

PRODAJALEC V VIPAVI

t: 051 358 367

e: bostjan.nabergoj@arcont.si

Skeniraj me 

in zahtevaj nadstandard
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Reference 

LEGENDA:   Avstrija       Nemčija       Slovenija       Hrvaška  

// Letališča | Letališče, München  

// Poslovni objekti | ABN Celje  Sejmišče v Münchnu  Silk, Trzin  Pomurski sejem v Gornji Radgoni  Medicop, Murska Sobota  Metalid, Maribor 

 Sava Trade, Ljubljana  Arcont d.d., Gornja Radgona  Axle, Koper  Telma trade, Ljubljana  Študentski servis, Domžale  Biosad, Lenart  

BSH, Nazarje  Cleangrad, Ljutomer 

//  Poslovno-stanovanjski objekti | Stanovanjski kompleks Brdo GAJ v Ljubljani (15 vrstnih hiš)  Trubarjev Kvart, Ljubljana  Oskrbovana 

stanovanja Škofljica  Stanovanjsko naselje Borovnica  Radenci  Spodnja Ščavnica  Stanovanjski kompleks Benedikt  Stanovanjska soseska 

v Razlagovi ulici v Ljutomeru (8 vrstnih hiš)  Stanovanjski objekt Sobočanka 2, Murska Sobota  Stanovanjski blok, Ledava, Murska Sobota 

 Stanovanjski blok, Gornja Radgona  Stanovanjski blok, Lenart v Slovenskih Goricah  Stanovanjski bloki NSPIZ, LJ z okolico  Vrstne hiše 

Latkova vas, Celje  Vrstne hiše, Ptuj  Prestižna stanovanja Lutterschmied, Dunaj  Stanovanjski blok ZG25, Dunaj  Počitniška vila Bibinje, 

Zadar  Stanovanjski objekt (dom za ostarele) Črni les, Lenart  Stanovanjski blok Dolinergasse, Dunaj  Stanovanjski blok Geblergasse, Dunaj 

 Stanovanjski objekt DSO, Izlake  Naselje Hamko (7 vrstnih družinskih hiš), Kigerlweg  Stanovanjski objekt (86 stanovanj) Nanomont, Novi 

Vrtovi Maribor  Naselje (10 stanovanjskih hiš), Kasenstrasse  Naselje (4 stanovanjskih hiš) "Neue Welt", Tobisegg  Večstanovanjski objekt 

Zieglergasee, Dunaj  Stanovanjsko-poslovni objekt "B", Izola  Blok (večstanovanjski objekt), Apače  Večstanovanjski objekt (12 stanovanj) 

"Slomškovi dvori", Škofljica  Večstanovanjski objekt (37 premium stanovanj), Hartberg 

// Hoteli | Landhotel Stockerwirt, Vorderstoder  Hotel Spirodom, Admont  Romantik Parkhotel, Gradec  Hotel MIRAL, Radenci   

Hotel Dirninger "Wie Dahaom", Gröbming  Hotel ČAD, Ljubljana 

// Pivovarne | Pivovarna Bevog, Bad Radkersburg  

// Bolnišnice | Onkološki inštitut Obnovitvena v Ljubljani  

// Trgovine | H & M, Fürstenfeld  Tedi & Kik, Jennersdorf  

// Logistični centri | Distribucijski center, Dunaj  Skladiščni center Kovintrade Štore  

// Restavracije | Restavracija The Italian, Fürstenfeld  

// Šole in vrtci | Osnovne šole Apače, Beltinci, Gornja Radgona, Grad, Pernica, Križevci pri Ljutomeru, Radenci, Rodica v Domžalah  Vrtec in šola 

Sv. Jurij ob Ščavnici  Vrtec Gornji Petrovci  Volksschule Pischelsdorf  Mittelschule Pischelsdorf  Kindergarten Grub, Grub an der March  

// Mestne hiše | Mestna hiša, Gradec  

// Športni objekti | Športna dvorana turistične šole, Bad Gleichenberg  Stadion GNAS 
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REFERENČNI OBJEKT | LANDHOTEL STOCKERWIRT V AVSTRIJI

     skozi okno
NAJLEPŠI RAZGLED
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Okna za vaš novi dom ali njegovo prenovo izbirajte z vso 
pozornostjo. V širokem naboru Arcontove ponudbe boste 
zagotovo našli najprimernejša za vas. PVC-okna odlikuje 
visoka toplotna izolativnost, energetska učinkovitost ter 
izbran dizajn. PVC-okna z ALU-oblogo zagotavljajo izjemne 
energijske prihranke in neomejene možnosti individualnega 
oblikovanja. ALU-okna Arcont pa zaradi svoje trpežnosti, 
trdnosti in odpornosti omogočajo največje užitke bivanja ob 
dolgi življenjski dobi in kar najmanjšem vzdrževanju.  
Naj bodo okna - oči vašega doma - vaša izbira. 

OKNA1 okna



ALU-okna  18

PVC-/ALU-okna  12

PVC-okno Arcont | Barva: oreh
PVC-okno Arcont | Barva: bela
ALU-okno Arcont | Barva: RAL 9006

PVC-okna  09



pvcPVC-OKNA ARCONT

Visoka toplotna izolativnost PVC-oken omogoča, da 
je vaše bivanje v vseh vremenskih pogojih udobno 
in ekonomično. Odlikuje jih dolga življenjska doba, 
enostavno vzdrževanje in energijski prihranki.

Odvisno od vaših želja in zahtev je mogoče PVC-okna naročiti v Premium+ 
ali v Passiv izvedbi. Premium okna vam zagotavljajo optimalno toplotno in 
zvočno izolativnost. Passiv okna Arcont nagovarjajo vse okoljsko ozaveščene 
graditelje pasivnih objektov. 

Obe izvedbi lahko nadgradite z dodatnimi varnostnimi elementi ter s tem 
vašemu domu zagotovite dodatno varnost – do razreda RC2. Da bo videz 
doma prilagojen vašim individualnim željam, vam ponujamo širok nabor 
lesnih dekorjev in barv.

PVC-okna Arcont

za odlične 
   ENERGIJSKE PRIHRANKE

PREMIUM+ okno 
Arcont DESIGNLINE 

PREMIUM+ okno  
Arcont SOFTLINE 

PASSIV okno 
Arcont 

 NOVA
KATEGORIJA 

STANDARDASTANDARDA

 NOVA
KATEGORIJA 

STANDARDASTANDARDA
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PVC-OKNA ARCONT PREMIUM+

PVC-premium+ okna ARCONT so naša najbolj prodajana okna, s katerimi si boste 
zagotovili odlične energijske prihranke in udobje bivanja.

WF3 izoliran poličnik  
(U= 0,70 W/m2K) in visoko 
izolirana talna podloga WF3 
(U= do 0,60 W/m2K) za 
stabilno vgradnjo elementa 
in termično izolacijo v tlakih

48 mm troslojno steklo za 
odlično toplotno  
(Ug= 0,5 W/m2/K) in zvočno 
(RW= 34 dB) izolativnost

3 tesnila: dodatno tretje 
tesnilo za boljšo toplotno 
izolativnost in zaščito v 
primeru nalivov in vetra

TGI distančnik v steklu 
zagotavlja enakomerno 
temperaturo po celotni 
površini stekla in  
preprečuje nastanek 
kondenza ob robovih stekla

Premium okenska kljuka 
Secustik® in zapirna gobica 
Komfort za lažje rokovanje  
in daljšo življenjsko dobo

PREMIUM+ okno Arcont Softline in Designline | Barva: bela/bela
PVC-okna Arcont PREMIUM+REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V MARIBORU 

 NOVO

10

 Letak PREMIUM+ okna Arcont

https://www.okna-vrata.si/upload/publikacije/arcont_okna_vrata_letak_linija_premium.pdf


PVC-OKNA ARCONT PASSIV 

PVC-passiv okna ARCONT so nova generacija oken z izjemnim izolativnim 
faktorjem, primerna tudi za najzahtevnejše graditelje nizkoenergijskih in pasivnih 
objektov. 

PASSIV okno Arcont | Barva: oreh 

7-komorni PVC-profil širine 88 mm:  
visoka toplotna izolativnost ter 
visoka nosilnost tudi pri težkih 
zasteklitvah

3 tesnila: dodatno tretje tesnilo 
za boljšo toplotno izolativnost in 
zaščito v primeru nalivov in vetra

50 mm troslojno steklo za odlično 
toplotno (Ug= 0,5 W/m2/K) in 
zvočno (RW= 35 dB) izolativnost

TGI distančnik v steklu zagotavlja 
enakomerno temperaturo 
po celotni površini stekla in 
preprečuje nastanek kondenza ob 
robovih stekla

Premium okenska kljuka Secustik® 
za večjo stabilnost pri odpiranju in 
višjo stopnjo varnosti

Zapirna gobica Komfort za lažje 
rokovanje in daljšo življenjsko dobo

PVC-okna Arcont PASSIV 11



pvc/aluPVC-/ALU-OKNA ARCONT

Tehtanje med PVC- ali ALU-okni ni potrebno, saj smo prednosti 
obeh materialov združili v en izdelek. Na eni strani visoka 
toplotna in zvočna izolativnost PVC-materiala ter ALU-obloge za 
moderen dizajn na drugi strani.

Nabor modelov PVC-oken z ALU-oblogo je pri Arcontu obširen. V osnovi lahko izbirate med 
izvedbama oken Premium+ ali Passiv, ki jo nadgradite z ALU-oblogo v modernem ali klasičnem 
dizajnu. V družini PVC-oken z ALU-oblogo najdete izvedbe: AluClip, AluClip PRO in AluClip 
ZERO. Izbira med tro- ali celo štirislojno zasteklitvijo bo zagotovo zadostila vašim visokim 
zahtevam. 

Najlepše pa smo prihranili za konec – barve. Pri PVC-oknih z ALU-oblogo imate praktično 
neomejene možnosti glede barve – vse barve po RAL-lestvici, strukturne barve ter sublimacije 
– videz lesa. Popolna harmonija vašega doma.

PVC-/ALU-okna Arcont

zame in za okolje
NAJBOLJŠA IZBIRA

PREMIUM+ okno 
Arcont AluClip

PREMIUM+ okno 
Arcont AluClip ZERO

PREMIUM+ okno 
Arcont AluClip PRO

PASSIV okno 
Arcont AluClip

PASSIV okno 
Arcont AluClip PRO

TOP 
IZGLED
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WF3 izoliran poličnik (U= 0,70 
W/m2K) in visoko izolirana talna 
podloga WF3 (U= do 0,60 W/m2K) 
za stabilno vgradnjo elementa in 
termično izolacijo v tlakih

48 mm troslojno steklo za odlično 
toplotno (Ug= 0,5 W/m2/K) in 
zvočno (RW= 34 dB) izolativnost

3 tesnila: dodatno tretje tesnilo 
za boljšo toplotno izolativnost in 
zaščito v primeru nalivov in vetra

TGI distančnik v steklu zagotavlja 
enakomerno temperaturo 
po celotni površini stekla in 
preprečuje nastanek kondenza 
ob robovih stekla

Premium okenska kljuka 
Secustik® in zapirna gobica 
Komfort za lažje rokovanje in 
daljšo življenjsko dobo

Odlična toplotna izolacija ter 
visoka nosilnost tudi pri težkih 
zasteklitvah

PREMIUM+ OKNA ARCONT AluClip

Premium+ okna ARCONT AluClip za vse, ki iščete zapeljiv in klasičen eleganten ALU-videz z ravnim 
krilom. 

 PREMIUM+ okno Arcont AluClip | Barva: sublimacija zlati hrast
PREMIUM+ okna Arcont AluClip REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V VODICAH13

 Letak PREMIUM+ okna Arcont AluClip

https://www.okna-vrata.si/upload/publikacije/arcont_okna_vrata_letak_premium_aluclip.pdf


PREMIUM+ OKNA ARCONT AluClip PRO

Premium+ okna ARCONT AluClip PRO vam omogočajo kreativen dizajn oken po obliki in  
barvi - s pridihom razkošne ALU-elegance.

WF3 izoliran poličnik (U= 0,70 W/
m2K) in visoko izolirana talna 
podloga WF3 (U= do 0,60 W/m2K) 
za stabilno vgradnjo elementa in 
termično izolacijo v tlakih

48 mm troslojno steklo za odlično 
toplotno (Ug= 0,5 W/m2/K) in 
zvočno (RW= 34 dB) izolativnost

3 tesnila: dodatno tretje tesnilo 
za boljšo toplotno izolativnost in 
zaščito v primeru nalivov in vetra

TGI distančnik v steklu zagotavlja 
enakomerno temperaturo 
po celotni površini stekla in 
preprečuje nastanek kondenza ob 
robovih stekla

Premium okenska kljuka Secustik® 
in zapirna gobica Komfort za lažje 
rokovanje in daljšo življenjsko dobo

Odlična toplotna izolacija ter 
visoka nosilnost tudi pri težkih 
zasteklitvah 

PREMIUM+ okno Arcont AluClip PRO | Barva: temno siva DB 703
PREMIUM+ okna Arcont AluClip PRO 

za zapeljiv in

ALU-VIDEZ

eleganten
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 Letak PREMIUM+ okna Arcont AluClip

https://www.okna-vrata.si/upload/publikacije/arcont_okna_vrata_letak_premium_aluclip.pdf


WF3 izoliran poličnik (U= 0,70 W/
m2K) in visoko izolirana talna 
podloga WF3 (U= do 0,60 W/m2K) 
za stabilno vgradnjo elementa in 
termično izolacijo v tlakih

48–60 mm tro- ali štirislojno steklo 
za ekstremno toplotno (Ug do 0,4 
W/m2/K) in zvočno (RW do 51 dB) 
izolativnost

3 tesnila: dodatno tretje tesnilo 
za boljšo toplotno izolativnost in 
zaščito v primeru nalivov in vetra

TGI distančnik v steklu zagotavlja 
enakomerno temperaturo po 
celotni površini stekla in preprečuje 
nastanek kondenza ob robovih 
stekla

Premium okenska kljuka Secustik® 
in zapirna gobica Komfort za lažje 
rokovanje in daljšo življenjsko dobo

Odlična toplotna izolacija ter visoka 
nosilnost tudi pri težkih zasteklitvah

PREMIUM+ OKNA ARCONT AluClip ZERO 

Premium+ okna ARCONT AluClip ZERO so odlična kombinacija minimalističnega dizajna in  
funkcionalnosti, ki izpolni tudi najvišja pričakovanja!

 PREMIUM+ okno Arcont AluClip ZERO | Barva: RAL 9006
PREMIUM+ okna Arcont AluClip ZERO 

REFERENČNI OBJEKT | VILE HAMKO V AVSTRIJI

15

 Letak PREMIUM+ okna Arcont AluClip

https://www.okna-vrata.si/upload/publikacije/arcont_okna_vrata_letak_premium_aluclip.pdf


7-komorni PVC-profil širine 88 mm:  
visoka toplotna izolativnost ter 
visoka nosilnost tudi pri težkih 
zasteklitvah

3 tesnila: dodatno tretje tesnilo 
za boljšo toplotno izolativnost in 
zaščito v primeru nalivov in vetra

50 mm troslojno steklo za odlično 
toplotno (Ug= 0,5 W/m2/K) in 
zvočno (RW=35 dB) izolativnost

TGI distančnik v steklu zagotavlja 
enakomerno temperaturo po 
celotni površini stekla in preprečuje 
nastanek kondenza ob robovih 
stekla

Premium okenska kljuka Secustik® 
za večjo stabilnost pri odpiranju in 
višjo stopnjo varnosti

Klasična eleganca – ravno krilo

PASSIV OKNA ARCONT AluClip

Passiv okna ARCONT AluClip postavljajo najvišje standarde na področju toplotne 
izolativnosti, prilagojena glede na vaše želje in zahteve – z ALU-videzom.

PASSIV okno Arcont AluClip | Barva: antracitno siva RAL 7016
PASSIV okna Arcont AluClip 

za najzahtevnejše   
GRADITELJE
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PASSIV OKNA ARCONT AluClip PRO

Passiv okna ARCONT AluClip PRO so najboljša izbira za vse, ki vam je pomembno varovanje 
okolja, enostavno vzdrževanje ter izjemno dolga življenjska doba s pridihom razkošne  
ALU-elegance.

7-komorni PVC-profil širine 88 mm: 
visoka toplotna izolativnost ter visoka 
nosilnost tudi pri težkih zasteklitvah

3 tesnila: dodatno tretje tesnilo za 
boljšo toplotno izolativnost in zaščito 
v primeru nalivov in vetra

50 mm troslojno steklo za odlično 
toplotno (Ug= 0,5 W/m2/K) in zvočno 
(RW= 35 dB) izolativnost

TGI distančnik v steklu zagotavlja 
enakomerno temperaturo po celotni 
površini stekla in preprečuje nastanek 
kondenza ob robovih stekla

Premium okenska kljuka Secustik® za 
večjo stabilnost pri odpiranju in višjo 
stopnjo varnosti

Robustna eleganca – poravnano krilo

PASSIV okna Arcont AluClip PRO

V OBJEMU 
SVOJEGA DOMA

najlepši trenutki

PASSIV okno Arcont AluClipPRO | Barva: sublimacija bor
17



alu
ALU-okno Arcont 
InDoor 50 

ALU-okno Arcont 
Basic 65

ALU-okno Arcont 
Prestige 75

ALU-OKNA ARCONT

Okna iz aluminija so idealna izbira za vse, ki iščete vrhunske 
izdelke z dolgo življenjsko dobo ter minimalnim vzdrževanjem. 
Z neskončnimi barvnimi možnostmi se vaša ALU-okna zlijejo z 
moderno arhitekturo vašega doma.

Razpon izolativnih vrednosti ALU-oken Arcont smo razširili tako, da izpolnjuje tudi najvišje 
zahteve, saj uporabljamo aluminijaste profile nemške znamke Schüco. V kombinaciji z različnimi 
zasteklitvenimi možnostmi tako dobite izdelek z optimalno U-vrednostjo. Z uporabo aluminija 
pridobite tudi več svetlobe, stabilnosti in varnosti. Detajli pa dajo izdelku piko na i ter poskrbijo 
za to, da lahko v notranjosti doma uživate ob pogledu na svoja okna s standardno vgrajenim 
skritim okovjem. Naša družina ALU-oken obsega izdelke: Indoor 50, Basic 65 in Prestige 75.

ALU-okna Arcont     REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V MARIBORU 

TOP 
IZBIRA
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Popolna 
prilagodljivost vašim 
željam – barve in 
sublimacije

Dolga življenjska 
doba ob minimalnem 
vzdrževanju – 
preverjeno

Povečajte vrednost 
in kvaliteto vaše 
nepremičnine z izbiro 
kakovostnih, trpežnih 
in navdušujočih oken

ALU-OKNA ARCONT InDoor 50

Okna ARCONT ALU-Indoor 50 so osnovna trajna rešitev za energetsko najmanj zahtevne notranje 
elemente.

ALU-okno Arcont InDoor 50 | Barva: bela RAL 9016
ALU-okna Arcont InDoor 50 REFERENČNI OBJEKT | NASELJE GALJEVC V LJUBLJANI19



ALU-OKNA ARCONT Basic 65

Okna ARCONT ALU-Basic 65 so cenovno dostopna trajna rešitev za zunanje elemente z izboljšano 
termično izolacijo.

Karakteristike, ki zaradi nosilnosti 
omogočajo večje dimenzije 
zasteklitvenih elementov z ožjim 
okvirjem – več naravne svetlobe 
za vas

Doseganje nizkih U vrednosti s 
pomočjo kvalitetne profilacije 
(Schüco) v kombinaciji z različnimi 
zasteklitvenimi možnostmi

Popolna prilagodljivost vašim 
željam – barve in sublimacije

Dolga življenjska doba ob 
minimalnem vzdrževanju

Povečajte vrednost in kvaliteto 
vaše nepremičnine z izbiro 
kakovostnih in trpežnih ALU-oken

ALU-okno Arcont Basic 65 | Barva: oker rjava RAL 8006
ALU-okna Arcont Basic 65

ZA VEC SVETLOBE

in lepši  pogled  
  iz vašega doma

20



ALU-OKNA ARCONT Prestige 75

Okna ARCONT ALU-Prestige 75 odlikuje izjemna stabilnost in izolativne lastnosti, zaradi 
česar so primerne za vgradnjo v energetsko zahtevnejše objekte.

ALU-okno Arcont Prestige 75 | Barva: sepia rjava 60 740

Popolna 
prilagodljivost vašim 
željam – barve in 
sublimacije

Dolga življenjska 
doba ob minimalnem 
vzdrževanju – 
preverjeno

Povečajte vrednost 
in kvaliteto vaše 
nepremičnine z izbiro 
kakovostnih, trpežnih 
in navdušujočih oken

ALU-okna Arcont Prestige 7521



ALU-okna Arcont Prestige 75

dolgotrajno
NAJBOLJŠE ZA

   uporabo

22



Ustvarite si dom, ki bo temeljil na svetlih prostorih in 
bo v koraku s sodobno arhitekturo. S panoramskimi 
stenami Arcont boste v svoj prostor poleg svetlobe 
spustili tudi toploto ter omogočili neposredno 
prepletanje notranjosti z zunanjostjo. Nagibno-drsna in 
dvižno-drsna vrata Arcont vam bodo omogočila večjo 
prehodnost ter dala občutek zračnosti in povezanosti z 
okolico.

PANORAMSKE 
STENEpanoram2



PANORAMSKE 
STENEpanoram DVIŽNO-drsna 25

FIKSNA zasteklitev 29

Stekleni SPOJ 32

NAGIBNO-drsna  27

Dvižno-drsna vrata Arcont | Barva: bela



dvižnoDVIŽNO–DRSNA VRATA

Z dvižno-drsnimi vrati zasteklite velike površine, 
kot so prehodi na vrt ali teraso. Na ta način v 
prostore spustite kar največ svetlobe, hkrati pa 
imate odlično toplotno in zvočno izolacijo.

Vrata odlikujejo tih tek, nizek prag, ki omogoča tekoč 
prehod od znotraj navzven, ter preprosto upravljanje. 
Dodatna prednost je prihranek notranjega prostora v 
odprtem stanju vrat. Zaradi drsečega odpiranja krila ob 
fiksnem elementu vratno krilo ne »posega« v prostor 
in ga s tem ne zmanjša. Dvižno-drsna vrata Arcont 
so modernega dizajna in so na voljo v izvedbah PVC, 
PVC/ALU in ALU. Novi standardi bivanja z izjemnim 
panoramskim razgledom in elegantnim prehodom!

Elegantna, fukcionalna in dovršena rešitev ter 
moderen dizajn

Velike izhodne površine

Enostavno in tekoče upravljanje  

Prihranek notranjega prostora

Odlične izolacijske vrednosti

Dvižno–drsna vrata
Dvižno-drsna vrata Arcont | Barva: bela
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izjemni panoramski  
   razgled in 

ELEGANTEN PREHOD

Dvižno-drsna vrata 26



Nagibno-drsna vrata

UDOBJE IN SVETLOBA 
ob brezmejnem pogledu

27



nagibnoNAGIBNO–DRSNA VRATA

Vaša terasa ali balkon se ne zaključita ob steklu, 
temveč se s svetlobo, soncem ter prijetnim 
oglašanjem narave selita v vaš dom. Občutite udobje 
in svobodo, ki ju omogočajo prehodi med harmonično 
zlito notranjostjo in zunanjostjo.

Z nagibno-drsnimi vrati boste svoj bivalni prostor vizualno povečali ter ga 
izdatno osvetlili z naravno svetlobo. V kombinaciji z izbranim materialom, 
zasteklitvijo ter premišljenim senčenjem boste pridobili toplotno in zvočno 
učinkovito panoramsko steno.

Nagibno-drsna vrata potrebujejo zgolj majhno površino, namenjeno odpiranju, 
njihovo upravljanje pa je udobno. Vrata imajo možnost nagibnega (kip) 
zračenja. Nagibno-drsna vrata Arcont so vam na voljo v izvedbah PVC, PVC/
ALU in ALU. Odlikuje jih odlično razmerje med ceno in kakovostjo, zato si lahko 
tudi z omejenim investicijskim proračunom privoščite udobje bivanja skozi vse 
leto. 

Prostor vizualno povečajo in naravno osvetlijo

Odlikuje jih odlično razmerje med ceno in kakovostjo

Ponašajo se z modernim videzom

Se udobno ročno upravljajo

Zavzamejo malo prostora za odpiranje, istočasno pa 
omogočajo zračenje v nagibni (kip) poziciji

Nagibno-drsna vrata Arcont | Barva: bela
Nagibno-drsna vrata

TUDI V 

"COMFORT"  
IZVEDBI

za še lahkotnejše 
upravljanje

28



fiksnaFIKSNA ZASTEKLITEV

Naravna svetloba v notranjosti vašega doma 
pozitivno deluje na vaše počutje. Hiša, opremljena s 
panoramskimi fiksnimi zasteklitvami, je funkcionalna, 
lepega videza ter v skladu z aktualnimi arhitekturnimi 
smernicami.

Fiksna zasteklitev je lahko povsem samostojen element, še pogosteje pa 
ga srečamo v kombinaciji z balkonskimi vrati ali ostalimi izdelki iz družine 
panoramskih sten Arcont: dvižno-drsnimi vrati, nagibno-drsnimi vrati ter 
steklenim spojem. 

Čar fiksne zasteklitve je v večjem vpadu naravne svetlobe v prostor. Zaradi 
odsotnosti kril dobite večje svetle odprtine, izboljšane pa so tudi izolativne 
vrednosti. V večjih dimenzijah je tako mogoča izvedba brez vmesnih stebrov ter 
spajanje z ostalimi elementi. Fiksna zasteklitev vam je na voljo v izvedbah PVC, 
PVC/ALU in ALU.

Namesto zidu za več naravne svetlobe v vašem domu

Omogoča večjo svetlo odprtino (odpade profil krila)

Izboljšane izolativne vrednosti (izolativnost krila slabša)

Možne velike površine brez vmesnih stebrov (tudi stekleni spoji z minimalnim 
členom)

Spajanje z ostalimi elementi, kjer je to potrebno

Možna izvedba v vseh materialih (PVC, PVC/ALU in ALU)

Fiksna zasteklitev29



fiksna    v vašem domu
ZA VEC SVETLOBE

Fiksna zasteklitev 30



spoj

Stekleni spoj

PANORAMSKI RAZGLED

dodatni

31



spojSTEKLENI SPOJ

Ustvarite si dom, ki se zliva z okolico, vaši prostori 
pa sijejo v razkošju naravne svetlobe. Z izbiro 
steklenega spoja Arcont boste svojemu domu vdihnili 
še več prestižnosti. Prestižnosti, ki brez stebrov ne 
omejuje vašega pogleda.

Stekleni spoj nudi skoraj neprekinjen panoramski razgled na okoliško pokrajino 
in vnaša v prostor dodatno naravno svetlobo. Je torej odličen funkcionalen 
in estetski dodatek, ki poskrbi za sodoben videz vašega doma. Kakovostne 
zasteklitve pripomorejo k energetski učinkovitosti, s katerimi izkoristite 
toplotno energijo sonca. Stekleni spoj je na notranji in zunanji strani zastekljen 
z varnostno kaljenim steklom. Emajliran stik stekla s svojo črno barvo dodatno 
poudari eleganco vaše panoramske zasteklitve. Stekleni spoj Arcont vam 
nudimo v ALU-izvedbi, z zamikom bodisi enega ali dveh stekel.

Odličen estetski dodatek objektom

Omogoča izkoriščanje naravne svetlobe globoko v notranjosti prostora

Panoramski razgled s širokim vidnim poljem brez masivnih vogalnih 
stebrov

Privlačna kombinacija aluminijastih profilov in stekla se lahko uporablja 
pri izdelavi vertikalnih zasteklitev

Možnost vgradnje stekla do 57 mm, ki omogoča raznolike estetske 
rešitve ter toplotne izolacije

Odlikuje ga dolga življenjska doba in enostavno vzdrževanje

Stekleni spojREFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V AVSTRIJI 32



vrata3 Vhodna vrata so vizitka vaše hiše in del vašega 
življenja. Dnevno jih srečujete, pogosto dotaknete in 
skoznje vstopate v svoje kraljestvo. To so tehtni razlogi, 
da temu delu svojega doma posvetite vso pozornost. Z 
vhodnimi vrati Arcont in pestro izbiro modelov boste 
svoja vrata popolnoma prilagodili zunanjemu videzu 
doma ter poskrbeli, da se zlijejo z vašo okolico.

VHODNA 
VRATA



Vrata CLASSIC  35

Vrata GLASS 39

Vrata INOTHERM 41

Vrata TREND  37

Vhodna vrata Arcont GLASS | Venera

VHODNA 
VRATA



classicVHODNA VRATA ARCONT Classic

Brezčasni dizajn vrat iz linije Classic za vse, ki se spogledujete s klasičnim 
stilom in toplim domom. Tam, kjer sem doma.

Izbirate lahko med številnimi modeli Classic vrat v eno- ali dvokrilni izvedbi ali pa jih poljubno 
kombinirate s fiksno obsvetlobo. Izberite toliko naravne svetlobe, kot vam najbolj ustreza. Vhodna 
vrata iz te linije so vam na voljo v izvedbah PVC, PVC/ALU in ALU. Sprehodite se po vabljivi poti 
lesnih dekorjev in izberite odtenek, ki se zlije z vašim domom v prijetno harmonijo. Izbrana kljuka 
naj poudari vaš občutek za estetiko. Ob pogledu na vaša vrata se počutite dobro – naj spomini 
zadišijo. 

Vhodna vrata CLASSIC

Odlična toplotna in zvočna 
izolativnost ter stabilnost

Visoka stopnja varnosti s 
standardno 3-točkovno ključavnico 
s kavlji

Pester nabor barv, modelov (tudi 
v kombinaciji z obsvetlobo) in 
dodatkov

Visoka odpornost na udarce in 
zunanje vremenske vplive

Izbor materialov glede na vaše 
potrebe: PVC, PVC/ALU ali ALU

Vrata CLASSIC | Nika 
Barva: antracit ulti matt

Ciril | Barva: bela Kaja | Barva: svetlo siva 7155 Ela | Barva: oreh Sara | Barva: sapeli

Več modelov  Katalog vhodnih vrat

RAZLIČNE  
BARVE

35
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Vhodna vrata CLASSIC

za brezčasen dizajn in   
   KLASICNO ELEGANTEN VIDEZ

36



trendV KORAKU

s časom

Vhodna vrata TREND37



trendVHODNA VRATA ARCONT Trend

Vhodna vrata linije Trend so ustvarjena za udobno bivanje 
sodobnega človeka. Zagotavljajo velike energijske prihranke, 
visoko varnost ter neomejene možnosti individualnega 
oblikovanja vašega doma. V koraku s časom.

Vrata iz te linije lahko izberete v izvedbah PVC, PVC/ALU in ALU. Slednja vam zagotavlja kar 
največjo stabilnost in trpežnost. Sodobni vratni dodatki, kot so čitalci prstnih odtisov,  
LCD-kukala, elektro odpirniki, omogočajo še udobnejši vstop v vaš dom. Svojim vratom 
vdihnite popolnoma individualen videz z razkošnim naborom barv, obsvetlob, aplikacij in 
stekel. Piko na i pa postavite z bogatim vratnim ročajem ali dizajnersko kljuko.

Prostor vizualno povečajo in 
naravno osvetlijo

Odlikuje jih odlično razmerje med 
ceno in kakovostjo

Ponašajo se z modernim videzom

Se udobno ročno upravljajo

Zavzamejo malo prostora za 
odpiranje, istočasno pa omogočajo 
zračenje v nagibni (kip) poziciji

Vrata TREND | Bizeljsko 
Barva: antracit ulti matt

Slovenj Gradec | Barva: antracit ulti matt Makole+ | Barva: bela Grosuplje+ | Barva: sapeli Kranjska Gora+ | Barva: svetlo siva 7155

Več modelov  Katalog vhodnih vrat

Vhodna vrata TREND

RAZLIČNE  
BARVE

38
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glassVHODNA VRATA ARCONT Glass

Privoščite si razkošje svetlobe. Eleganten videz vaših vhodnih vrat Glass, 
ki jim videz ekskluzivnosti dajejo stekleno polnilo, bogati vratni dodatki 
ter neomejena izbira barv. Dobrodošli v kraljestvu doma.

Vrata Glass vam nudijo več varnosti in večje energijske prihranke. Izbirate lahko med izvedbami PVC, PVC/
ALU in ALU. Odlično varnost in izolativnost zagotavlja stekleno polnilo v troslojni lepljeni ali kaljeni izvedbi. 
Vrata Glass odlikuje visoka odpornost proti udarcem in zunanjim vremenskim vplivom. Odločite se lahko 
za razširjeno izvedbo in vratom dodate obsvetlobo. Ob izbranem ročaju in želeni barvi vas bodo vrata 
pozdravila v svojem glamuroznem in unikatnem dizajnu.

Vhodna vrata GLASS

Visoka stopnja varnosti z ESG 
steklom ter 3-točkovno ključavnico 
s kavlji - standardno

Odlična toplotna in zvočna 
izolativnost ter stabilnost

Pester nabor barv, modelov  
(tudi v kombinaciji z obsvetlobo)  
in dodatkov

Visoka odpornost na udarce in 
zunanje vremenske vplive

Izbor materialov glede na vaše 
potrebe: PVC, PVC/ALU ali ALU   

Vrata GLASS | Venera
Barva: RAL3003 
rubinasto rdeča

Venera | Barva: svetlo siva Jupiter | Barva: DB 703 Luna | Barva: RAL 7016 - antracit

VSI MODELI  
TUDI Z 

OBSVETLOBO

Saturn | Barva: oreh

Več modelov  Katalog vhodnih vrat

39

https://www.okna-vrata.si/upload/publikacije/arcont_katalog_vhodna_vrata.pdf


Vhodna vrata GLASS

in varnosti
ZA VEC SVETLOBE

  vašega doma
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inotherm

Vhodna vrata INOTHERM

ustvarjena

REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V LOKI

ZA VAS

41



inothermVHODNA VRATA Inotherm

Elegantna dovršenost, brezčasni materiali, brezkompromisna 
varnost – vse to so vrata Inotherm. Omogočajo vam neskončne 
možnosti individualnega oblikovanja. Ustvarjena za vas.

Vrata odlikuje odlična toplotna in zvočna izolativnost ter stabilnost, še več udobja pa 
jim vdihnete z izbiro dodatkov, ki vratom podarijo tudi pečat ekskluzivnosti. Z uporabo 
sodobnih materialov in dovršenih postopkov izdelave dosegajo vhodna vrata Inotherm 
vrhunske lastnosti. Vhodna vrata Inotherm vam zagotavljajo, da imajo klimatski pogoji med 
mrzlimi zimami in vročimi poletji kar najmanjši, nemoteč vpliv. Hvaležni materiali za nego in 
vzdrževanje vam bodo nudili še več udobja in brezskrbnih dni.

Estetika s prekrivnim polnilom

Neskončne možnosti oblikovanja in 
nadgradenj

Visok nivo toplotne in zvočne 
izolativnosti

Dolga življenjska doba in enostavno 
vzdrževanje

Standardna 3-točkovna zapora s kavlji

Vhodna vrata INOTHERM

Vrata Inotherm | AGE 1130 
Barva: RAL 7016 MATT

ustvarjena

AAE 1707 | Barva: HD211-Macesen, 
model s kaljenim steklom

AGE 1030 | Barva: RAL 9005 matt (podboj), 
DD 416 Split Eiche temni (krilo) 

AGE 1661 | Barva: RAL 9005 MATT (podboj),  
DD 421-Mineral Grau (krilo) 

42



senčila4 Udobje doma je odvisno od številnih dejavnikov, eden 
pomembnejših je ta, da pride vanj toliko naravne 
svetlobe, kot si vi želite. S senčili Arcont boste v svoj 
dom vnesli estetsko dimenzijo in ustvarili intimo, 
saj boste preprečili nezaželene poglede. Dodatno pa 
se boste zaščitili pred zunanjimi vplivi in zmanjšali 
porabo energije ter izkazali odgovoren odnos do 
okolja. Pri tem pa ne pozabite tudi na preprečevanje 
vdora nadležnega mrčesa s komarniki Arcont in 
drugimi dodatki Arcont, ki bodo vašemu domu dali 
edinstven pečat.

SENCILA IN 
DODATKI



Zunanja SENČILA  45

DODATKI za okna 54

Okna PO MERI 57

Vrata PO MERI 58

Notranja SENČILA 51
imate svetlo siva polkna?

Polkna | Barva: RAL 7006    /    Plise | Barva: svetlo siva    /    Notranja žaluzija | Barva: antracitno siva

SENCILA IN 
DODATKI

SOMFY krmiljenje 48



zunaj

Zunanja senčila

Rolete PolknaZunanje žaluzije

REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V IZOLI

ZUNANJA SENCILA

Z izbiro zunanjega senčila boste v prostor spustili le toliko 
naravne svetlobe, kot je želite. Videz vašega doma bo s 
pestrim naborom estetsko zaokrožen, hkrati pa boste 
zavarovani pred vročino in mrazom. Upravljajte s svetlobo 
doma po vaši meri.

V družini zunanjih senčil Arcont lahko izbirate med roletami, zunanjimi žaluzijami ter 
polkni. Z zunanjimi žaluzijami poudarite sodoben, s polkni pa tradicionalen videz vašega 
doma – medtem ko z roletami ujamete skladnost širšega nabora stilov. 

Ne glede na izbor boste z uporabo zunanjih senčil in izbranim načinom njihovega 
upravljanja bistveno povečali svoje udobje bivanja. Posledično boste zmanjšali tudi 
porabo energije za hlajenje poleti in ogrevanje pozimi, s čimer boste privarčevali in 
hkrati poskrbeli za čistejše okolje. 

NAJ 
OKNO
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ROLETE

Zunanje senčenje, ki vas najbolje varuje pred vročino in 
mrazom, hkrati pa omogoča skoraj popolno zatemnitev 
prostora.

Zmanjšujejo porabo energije za hlajenje poleti in 
ogrevanje pozimi s čimer poskrbimo za okolje

Preprečujejo direkten vpad sončnih žarkov

S številnimi možnostmi estetsko zaokrožijo izgled 
vašega objekta

Zahtevajo minimalno čiščenje in vzdrževanje 

Z montažo rolete boste dodatno otežili dostop 
nepovabljenim gostom

Zunanja senčila | Rolete

Predokenska roleta 
polkrožna softline

Nadokenska roleta  
top mini plus

Predokenska roleta 
ravna designline NVR

UDOBJE BIVANJA

povečajte

46



Zunanja senčila | Žaluzije

ZA POPOLNO OSVETLITEV 
      skozi vse leto

Poleti vas bodo žaluzije 
varovale pred toplotnimi 
udari in zniževale 
temperaturo v bivalnih 
prostorih

Pozimi žaluzije preprečujejo 
energijske izgube ter s 
senčenjem omogočajo 
dodatno segrevanje z 
izkoristkom steklenih površin

Z njihovo uporabo boste 
lahko izkoristili več naravne 
svetlobe in si hkrati zagotovili 
intimo pred zunanjim svetom

Z montažo žaluzije boste 
dodatno otežili dostop 
nepovabljenim gostom

ZUNANJE ŽALUZIJE

Idealno senčenje objektov sodobnega videza.

Zunanje žaluzije | Barva: RAL 9006

REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V LOKI47



ZUNANJE ŽALUZIJE

Idealno senčenje objektov sodobnega videza.
SomfySOMFY  

KRMILJENJE

eden največjih in 
najnaprednejših proizvajalcev  
pogonov in krmiljenja za vse  
vrste senčil.

Za lažje upravljanje in brezskrbne užitke  
doma vam Arcont nudi kvaliteten in  
pester nabor krmiljenja in elektropogonov!

Garancija na vse pogone je 5 let 

Pogoni so pri delovanju tišji 

Io pogone lahko krmilite z mobilno 
napravo

Kombinirate lahko rolete in žaluzije 

ELEKTROMOTORJI  |  POGONI   

Vrhunski elektropogoni, prilagojeni vašim željam in potrebam. Izberite svojega.

ŽIČNI (WT) BREZŽIČNI (IO)

+ Nižja cena krmiljenja - Dražje krmiljenje

- Višja cena dela/priklopa + Enostavnejši in cenejši priklop

+ Udobno upravljanje + Upravljanje iz naslonjača

- Nadgradnje možne, a omejene in dražje (izvedba) + Enostavnejše nadgradnje

+ Že vključeno zaznavanje ovir »Protect« + Možna vključitev v pametno hišo

+ Možno upravljanje z mobilnim telefonom

Zunanja senčila | Somfy krmiljenje 48



krmiljenje
Somfy

Ondeis (dež)

Sunis (svetloba)

 Eolis io (veter)

 Soliris (veter + sonce)

Situo 1 io   Situo 5 io Nina io

Smoove Uno Smoove 1 io Smoove A/M io

Smoove RS io

Chronis io

ŽIČNA STIKALA BREZŽIČNA IO STIKALA

DALJINCI

SENZORJI

Smoove Duo

Zunanja senčila | Somfy krmiljenje49



Polkna se z izbranim tipom lamel in barvo lepo skladajo z 
videzom vašega objekta

Zelo učinkovit način zunanjega senčenja in reguliranja svetlobe 
v prostoru

Prispevajo k ugodnejšim temperaturam v bivalnih prostorih

Odlikuje jih dolga življenjska doba z enostavnim vzdrževanjem 
in čiščenjem

Predstavljajo dodatno zaščito vašega objekta

POLKNA

Idealno senčenje objektov tradicionalnega videza.

Polkna | Barva: bela

Zunanja senčila | Polkna 50



noter

Notranja senčila 

Notranje žaluzijePliseji

NOTRANJA SENCILA

Ustvarite intimo svojega doma – z uporabo notranjih 
senčil. Predstavljajo dekorativno dopolnitev vaši 
notranji opremi, senčenje z notranjimi senčili pa je 
enostavno in cenovno ugodno.

Notranje žaluzije izberete, kadar želite preprečiti nezaželene poglede ter 
neposreden vdor sončnih žarkov in svetlobe v prostor, ne potrebujete pa 
popolne zatemnitve. Na voljo so vam notranje žaluzije Arcont izvedbe 
Classic. Pliseji so funkcionalno-dekorativno notranje senčilo, ki se lahko 
upravlja od zgoraj ali spodaj in ponuja neskončne možnosti pri izbiri vzorcev, 
barv in prosojnosti tkanin. Zaves odslej ne boste več pogrešali.
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PLISEJI

Funkcionalno in dekorativno senčenje, da odslej okenskih 
zaves več ne boste pogrešali.

Poljubno senčenje – od zgoraj ali od 
spodaj

Dekorativna dopolnitev vašemu domu

Širok izbor materialov – prilagodljivo 
vašim potrebam

Enostavno čiščenje in dolga življenjska 
doba

Enostavna montaža in posledično nizek 
investicijski strošek senčenja

ZA FUNKCIONALNO

in dekorativno senčenje

REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V TOMAJU

Plise | Barva: bela

Notranja senčila | Pliseji 52



Enostavna regulacija dnevne 
svetlobe v prostoru

Omogoča intimo vašega doma

Dekorativna dopolnitev vašemu 
domu

Enostavna montaža in posledično 
nizek investicijski strošek senčenja

NOTRANJE ŽALUZIJE

Enostavno in cenovno ugodno senčenje vašega doma.

Notranja senčila | Žaluzije 

Notranje žaluzije | Barva: bela
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komarniDODATKI  
ZA OKNA

Naj bo bivanje v vašem domu brez skrbi in 
brez insektov, torej ne pozabite na komarnike. 
Za estetski in funkcionalni zaključek pa svoja 
okna opremite še z notranjimi in zunanjimi 
okenskimi policami.

Nabor okenskih polic za notranjo rabo zajema materiale: PVC, 
iverne plošče, naravni kamen (marmor), umetni kamen ter granit. 
Zunanje okenske police vam nudimo v umetnem kamnu, granitu 
ali aluminiju. Slednje lahko barvno lepo uskladite s svojim domom.

V družini komarnikov Arcont imamo glede na vaše potrebe in 
želje različne izvedbe zaščite pred insekti: rolo, fiksni, vratni, plise 
in drsni komarniki, ki so prilagojeni vašemu stavbnemu pohištvu. 
Za mirno spanje in sveža jutra – brez zdravju škodljivih kemikalij. 

Dodatki

 
     vašega doma

ZA ESTETSKI ZAKLJUCEK
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Dodatki | Police

POLICE

S preprosto funkcionalno eleganco do izjemnega bivalnega 
udobja.

Nepogrešljiv element pri izdelavi fasade in pri 
notranji opremi vašega doma

Pestra izbira materialov in barv

Površinska obdelava zagotavlja vsaki polici njeno 
individualno zaščito

Odpornost na različne vremenske vplive

Dodatni estetski učinek in zaščita

Primerne tudi za energetsko varčno gradnjo

Naravni kamen

Vodoodporna iverna plošča

Kovinske | ALU police

Umetni kamen
ZA MIREN POCITEK,

brez nadležnega mrčesa
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KOMARNIKI

Brez skrbi in brez insektov. Zagotovite si svež zrak 
in miren spanec, na naravi prijazen način.

Kvalitetni sestavni deli poskrbijo za trajno zaščito pred 
insekti in dolgo življenjsko dobo

Enostaven sistem upravljanja in vzdrževanja

Ohranjajo vaše zdravje in okolje, saj ni potrebno uporabljati 
dragih kemičnih pripravkov

Popolna barvna usklajenost po RAL lestvici, sublimaciji, 
barvni foliji z vašimi okni in vrati

Prostor je zaščiten, a ostaja zračen

Dodatki | KomarnikiREFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V SEŽANI

Vratni komarnikDrsni komarniki

Rolo komarniki Fiksni komarnik Plise komarniki
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okna

Dodatki za okna  

Varnostni 
zapirniki

Osnovna varnost   
(42 mm troslojno 
steklo)

RC2N

Varnostno okno RC2N 
(42 mm troslojno 
steklo) z dodatnimi  
varnostnimi elementi

RC2

Varnostno okno RC2 
(varnostno lepljeno 
steklo P4A) z dodatnimi 
varnostnimi elementi

VARNOST

KLJUKE

Kljuka Arcont »New 
York« - secustik

Kljuka Jill,
inox

Kljuka Ronny, 
inox

Kljuka Schüco, 
standard

Ornamentno steklo 
AB / Rosa bela

Ornamentno steklo 
PJ / Satinato Matelux

STEKLA

OKNA PO VAŠI MERI

Naj vam pogled na vaša okna vzbudi občutek lepote, bivanje ob 
njih pa občutke ugodja. Za okna izberite odtenek barve, ki bo vaši 
notranjosti in zunanjosti doma ustrezal do popolnosti.

Svetlobo in intimo lahko uravnavate s številnimi ornamentnimi vzorci stekel. Izbrana okenska 
kljuka lahko, kot dekorativni detajl, poudari stil vaše notranje ureditve. Vaša okna je odslej 
mogoče tudi varnostno nadgraditi. Naj vaša sreča ostane v vašem domu.
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vrataVRATA PO VAŠI MERI

Bodite soustvarjalci vrat vašega doma, podarite jim osebno noto. Za 
vaša vrata lahko izberete vedno lepo belino, se poigrate z vzorci lesnega 
izgleda in neskončnimi možnostmi barv po RAL-u.

Pozornost namenite tudi vratnim kljukam in ročajem, saj so nakit vašega doma. Več udobja in varnosti pa 
vam bo nudila izbrana dodatna oprema, pri čemer vam bodo naši prodajni inženirji z veseljem svetovali. 

 Za več informacij obiščite  
www.okna-vrata.si ali se obrnite 
na našo prodajno ekipo.

ROCAJIKLJUKE

PVC kljuka Berlin bela + 
srebrna

PVC kljuka
Jill

ALU kljuka Schüco 
Designline

ALU kljuka 
Niko

Dodatki za vrata

Cilinder  
z gumbom

Varnostni cilinder RPE51 
nadgradnja varnosti

CILINDRICNI VLOŽKI

TUDI S 
ČITALCEM 
PRSTNIH 
ODTISOV

XR051 s sklopko in 6-imi 
ključi standardno VS01
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garažna 5 Pri Arcontu vam nudimo garažna vrata, ki jih odlikujejo 
materiali visoke kakovosti, kar največja varnost, vrhunska 
izvedba ter prilagoditev vašim tehničnim in estetskim 
potrebam. Imajo odlične izolativne lastnosti, njihova 
posebnost pa je edinstven, patentiran stranski pogon 
garažnih vrat. Naj bodo poti do vaših ciljev srečne. 

GARAŽNA 
VRATA



garažna GARAŽNA vrata 61

Sekcija Woodgrain | 45 mm
Barva: RAL 9007, 9006 in 7035

REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V VODICAH

STRANSKA vrata 63

PREHODNA vrata 63



garaža

Garažna vrata

Vzorec velike lameleŠirši vodoravni vzorecVodoravni vzorec Kasetni vzorecMicroline vzorec

VZORCI

Garancija 12 let

Edinstven patentiran pogon (stransko)

Odlične izolativne vrednosti sekcij (do 0,34W/m2K)

Certificirana varnost pred vlomi – tudi v primeru 
izpada elektrike

PATENTIRAN 
STRANSKI 

POGON

GARAŽNA VRATA

Dom za vašega jeklenega konjička – garaža. Ne glede na to, ali je garaža 
del hiše ali samostojni objekt – v obeh primerih so videz, varnost in 
funkcionalnost vaših garažnih vrat zelo pomembni.

Pri Arcontu vam nudimo garažna vrata, ki jih odlikujejo materiali visoke kakovosti, kar največja varnost, 
vrhunska izvedba ter prilagoditev vašim tehničnim in estetskim potrebam. Imajo odlične izolativne lastnosti, 
njihova posebnost pa je edinstven, patentiran stranski pogon garažnih vrat. Z mislijo na vašo varnost so 
opremljena z varnostnimi elementi in certificirana za zaščito pred vlomi. Nabor vzorcev, tekstur in barv ter 
dodatkov je res izjemen. Jamčimo vam 12 brezskrbnih let udobja. Naj bodo poti do vaših ciljev srečne.
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Standardna okna

Okna s križi

Okna z optiko romba

OKENCA

Izbirate lahko med številnimi 
vzorci garažnih okenc.

SVETLOBNE ODPRTINE

Svetlobne odprtine na voljo v 
okrogli ali kvadratni obliki.

Svetlobne odprtine okrogle oblike

Svetlobne odprtine kvadratne oblike

Prosojno akrilno 
steklo

Dvojna polikarbonatna 
plošča s prekati

Motno akrilno steklo

SVETLOBNI TRAK

Iz akrila ali polikarbonatne 
zasteklitve.

Garažna vrata | Okenca

OKENCA

Z zasteklitvijo ne boste le polepšali garažnih vrat, ampak boste spustili tudi svetlobo v svojo 
garažo. Še posebej priporočljivo, če garažo uporabljate kot delovni kotiček ali za hobije. 

ZA VARNOST

vašega jeklenega 
  konjička
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Stranska vrata so na voljo v popolnoma 
enakem dizajnu kot garažna vrata.

STRANSKA VRATA

VZORCI PREHODNIH VRAT

Prehod je lahko 
postavljen simetrično 
ali nesimetrično. 
Nesimetrična 
postavitev vrat nad 
širino 3,5 m. Na izbiro 
je leva ali desna 
postavitev.

STRANSKA IN PREHODNA VRATA

Stranska in prehodna vrata63



Standardno pri Arcont-u: nizek 
prag 24 mm za udoben prehod in 
avtomatsko zapiralo.

NIZEK PRAG IN 
AVTOMATSKO 
ZAPIRALO

Nizek prag za lažji, enostavnejši prehod iz 
garaže brez spotikanja. Prehod s kolesom 
in ostalimi vozili, kot tudi s samokonico ali 
prikolico praktično brez zatikanja. 

Nizek prag in avtomatsko zapiralo

LAHKI PREHOD
igrivo
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Garažna vrata | pogoni

POGONI

 ^ Udobno upravljanje z daljincem; za večjo varnost 
ima daljinec menjalno kodo (AES128 bit - rolling 
code). 

 ^ Soft¬start in soft¬stop funkcija. 
 ^ Integrirana izklopna avtomatika. 
 ^ Elektronsko varovalo dviga. 
 ^ LED osvetlitev.  
 ^ Priključek za zunanjo razsvetljavo do 500 W. 
 ^ Pogon porabi v stanju pripravljenosti le 0,5 W.

Garažni pogon za večjo frekvenco in hitrost.
• Potezna sila 800 N, 17–22 cm/s.
• Frekvenca 25 krat na dan.

Garažni pogon za največjo frekvenco in hitrost.
• Potezna sila 1000 N, 17–22 cm/s.
• Frekvenca 50 krat na dan.

Novomatic 423 je stropni pogon.
• Potezna sila 600 N, 15 cm/s.
• Frekvenca 15 krat na dan.

POGON NOVOMATIC 563 S

POGON NOVOMATIC 823 S

POGON NOVOMATIC 423

POGON NOVOPORT  

Inovativni stranski pogon s priloženim daljincem  
Mini-Novotron 523 Protect. 

Prednosti ob vgradnji:
• Prost strop in prosta preklada.
• Brez dodatnih vodil in konstrukcije na stropu.
• Prilagodljivost in hitra montaža (na levi ali desni strani).
• Ni potrebe po stikalu (standardno že na pogonu - dodaten strošek 

odpade).

Koristi za uporabnika:
• Integrirana lična in varčna  

1,6 W LED luč.
• Pogon porabi v stanju 

pripravljenosti le 0,5 W.
• Udobno in varno upravljanje 

s 3-kanalnim daljincem Mini 
Novotron 523 Protect.

• Prikaz pozicije vrat na 
daljincu preko LED lučk 
(zelena, oranžna, rdeča).

• Dodatne opcije za upravljanje 
vrat: brezžična notranja 
tipka in kodna številčnica 
(brez dodatne napeljave in 
del).

• Potezna sila 550 N, 17 cm/s, 
frekvenca 15 krat na dan.

S SODOBNIM UPRAVLJANJEM

  do udobnega prihoda
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DODATKI

Garažna vrata | dodatki

Vašo garažo lahko 
odklenete tudi s klasičnim 
ključem.

DALJINCI ZA GARAŽNA VRATA

STIKALO  
NA KLJUČ

3-kanalni daljinec Mini Novotron 
523 Protect - standardno dobavljiv 
skupaj s pogonom NovoPort  
(z dodano funkcijo prikaza stanja 
vrat z LED lučko).

Daljinec za garažna vrata Mini 
Novotron 522 v 2- in 4- kanalni 
izvedbi.

Daljinec za garažna vrata 
Mini Novotron 522 Design v 
2- in 4- kanalni izvedbi.

NOVO

KODNA ŠTEVILČNICA

Brezžična kodna številčnica za odpiranje 
garažnih vrat (do 10).

NOTRANJE TIPKE

Brezžična tipka za odpiranje garažnih 
vrat.

  do udobnega prihoda
REFERENČNI OBJEKT | STANOVANJSKA HIŠA V LOKI

UPRAVLJANJE Z MOBILNO APLIKACIJO
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Avtorske pravice 

© Arcont IP d.o.o., Ljutomerska 30, Gornja Radgona. Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja podjetja Arcont IP d.o.o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, predelava ali druga 

uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, 

tiskanjem ali v elektronski obliki. 

Koncept in oblikovanje

© Avokado Creative d.o.o., oglaševalska agencija

Fotografije

Slike so simbolične: © Avokado Creative d.o.o., Shutterstock in Arcont IP d.o.o. arhiv.

Za morebitne napake ne odgovarjamo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 

Zaradi tiska lahko pride do barvnih odstopanj. Slike so simbolične.

http://www.avokado.si
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