
montaža
Da bo svojemu namenu služila še dolga leta. Nakup oken in vrat ter izbrana montaža je povezana z večjimi finančnimi 
izdatki, vendar pa je to investicija za nadaljnjih 30 let, ki se vam bo povrnila. Zato izberite kakovostnega in 
zaupanja vrednega izvajalca.

 www.okna-vrata.si  info@okna-vrata.si 

OKNA ARCONT

oči vašega doma

TIPI
Arcont

MONTAŽ

Naj bo vaša investicija 
premišljena in kakovostna 

  S kakovostno vgrajenim stavbnim pohištvom boste dolgoročno 
prihranili tudi do 35 % pri stroških ogrevanja in hlajenja.  
Da bi to dosegli, je pomembno premišljeno izbrati vsak detajl.

REFERENČNI OBJEKT | KIGERLWEG, AVSTRIJA



montaž

 www.okna-vrata.si/poslovalnice

Arcont TIPI MONTAŽ

  Bodite pozorni, kakšna vrsta montaže je vključena na različnih ponudbah, saj se med sabo razliku-
jejo tudi cenovno. Pri podjetju Arcont okna & vrata ponujamo različne tipe montaž za vse želje in zahteve.

obdelana s 
styrodurjem

obdelana 
z ometom

RENORAL
PREMIUM

Posebna PU-pena v 
kombinaciji s tesnilno-
lepilno maso izpolnjuje 
zahteve vgradnje v treh 
nivojih. 

 RAL    ÖNORM B 5320

 Priporočamo predvsem  
za adaptacije 

obdelana s 
styrodurjem

zamenjava 
oken

obdelana 
z ometom

neobdelana

FOLIORAL  
PRESTIGE 

Pri tem načinu vgradnje 
se uporabljata dve foliji: 
parozaporna notranja 
ter paropropustna 
zunanja folija.  

 RAL    ÖNORM B 5320

 Priporočamo za 
zahtevnejše objekte 

obdelana s 
styrodurjem

obdelana 
z ometom

COMPRIRAL  
EXCLUSIVE 

Sodoben način vgradnje 
oken in vrat s posebnim 
predkomprimiranim 
tesnilnim trakom, 
ki izpolnjuje zahteve 
trinivojske gradnje.

 RAL    ÖNORM B 5320 

 Priporočamo za 
zahtevnejše objekte, 
predvsem novogradnje obdelana s 

styrodurjem
obdelana 
z ometom

 NOVO

PREMIUM+ 

Z uporabo  
mehkocelične 
PU-pene so 
zagotovljene 
premium 
zahteve vgradnje 
stavbnega 
pohištva.

 Priporočamo za 
nizkoenergijsko 
gradnjo

PRIPRAVA ODPRTIN ZA RAL 
VGRADNJO

 � Dimenzija odprtine 
mora biti od 20-30 
mm širša in višja, 
kot je skupna mera 
elementa na ponudbi s 
poličnim profilom.

 � Vse špalete morajo 
biti fino in gladko 
zidarsko obdelane po 
celotnem obsegu.

2

1

4

3

2 1

5

4

3

5

 � Vzdolžne in 
prečne špalete 
morajo biti 
pravokotne med 
seboj.

 � Vzdolžne špalete 
morajo biti med 
seboj vzporedne, 
prav tako tudi 
prečne.

 � Po izvedeni fini 
obdelavi, zgornji 
in spodnji del 
odprtine po 
višini ne smeta 
odstopati od 
končnega tlaka 
(»meter risa«), da 
se lahko zagotovi 
montaža vseh 
elementov na isto 
višino.


