Pojďte do toho s námi.

Jsme
10000

6

měsíčně vyrobených
oken a dveří

NC linek

1700

1000

m2 výrobní
plochy

spokojených
zákazníků

český

výrobce

oken, dveří, garážových
vrat a stínicí techniky.

Zdvižně posuvné systémy

Sítě proti hmyzu

Garážová vrata

Rolovací vrata

2.

Plastová a hliníková okna

Žaluzie

Plastové a hliníkové vstupní dveře

Venkovní rolety

3.

Bohemia okno

Výroba a velkoobchod

Jsme přední český výrobce plastových a hliníkových oken, dveří, garážových vrat a stínicí
techniky.
Hlavní činností naší společnosti je VÝROBA a VELKOOBCHODNÍ prodej kvalitních výrobků
pro rodinné domy, bytové domy, školy, privátní a státní instituce, výrobní a kancelářské
objekty a další velké investiční celky.
Díky získaným zkušenostem patříme mezi
přední dodavatele plastových a hliníkových
oken a dveří v České republice.
Našim zákazníkům nabízíme špičkové služby
v oblasti technické podpory, konzultace, školení,
servisu a pevného zázemí.

Jsme
spolehlivým

partnerem.
- Zázemí stabilní ﬁrmy
- Záruka vysoké kvality produktu

- Krátké dodací lhůty

- Výhodné ceny

- Kvaliﬁkovaný tým zaměstnanců

- Zkušení obchodní zástupci

- Nejširší sortiment výrobků na trhu
- Odběratelé z celé ČR
- Vlastní autodoprava

VSETÍN

4.

Česká výroba

kvalitních oken a doplňků
Plastová okna a dveře vyrábíme z proﬁlů GEALAN renomovaného německého výrobce,
který při výrobě těží z dlouholetých zkušeností. Proﬁly systému S 8000 IQ a S9000 mají díky
moderní konstrukci velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Splňují požadavky normy ČSN
EN 730540:2002 na ochranu tepla. Stabilita celých oken je zajištěna masivními výztuhami v
rámech i křídlech. Naše výrobky jsou registrovány u dotačního programu Nová zelená
úsporám.
Plastové proﬁly jsou dostupné v jednostranném
nebo oboustranném dekoru dřeva. Dekory lze
kombinovat. V současnosti máme v nabídce více
jak 70 barevných fólií. V nabídce máme jedinečný
program Acrylcolorové proﬁly vyrábějící se
koextruzní technologií. Jsou odolné vůči
povětrnostním vlivům a mají až 8 stálobarevných
provedení.

Hliníková okna a dveře vyrábíme z hliníkového proﬁlu vhodného
pro všechny druhy staveb, ať už se jedná o velké průmyslové
a administrativní budovy, rodinné domky, zimní zahrady nebo jen
prosklená zádveří, závětří a světlíky. Hliníkový systém nabízí
architektům a konstruktérům sortiment výrobku, které jsou
prověřeny dlouholetou praxí a velice dobře se osvědčily
u nejrůznějších objektů, na které byly kladeny ty nejvyšší nároky
na konstrukční a architektonické řešení. Výborné tepelněizolační vlastnosti mají hliníková okna díky izolační zóně
zabudované v rámu, která je v prémiových řadách vyplněna
speciální PU pěnou.
Hliníkové proﬁly jsou dostupné v lakované verzi ve všech
barevných odstínech RAL (také dvojbarevné, rustikální a imitující
dřevo), dále pak anodizované (ELOX) v barvě: zlatá, tmavohnědá,
šampaň nebo v odstínu přírodní hliník.
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Okenní systém

VYROBENO Z PROFILŮ

GEALAN S 8000 IQ
Stavební hloubka 74 mm
2 dorazové těsnění
Vynikající zvuková izolace
Zvukový útlum 34dB
Teplým distančním rámečkem
ve standardu

Dvojsklo
2

- Celé okno Uw od 1,10 W/ m K
2

- Sklo Ug od 1,00 W/ m K

Trojsklo
2

- Celé okno Uw od 0,8 W/ m K
2

- Sklo Ug od 0,5 W/ m K

MACO celoobvodové bezpečnostní
kování nadstandardní kvality

DESIGN
VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
POVRCHY
6-komorový systém s rovným nebo předsazeným křídlem.
Pro plastová okna používáme proﬁly GEALAN S 8000IQ,
které zaručují vynikající technické vlastnosti a jedinečnou
stabilitu.

Cenově dostupný proﬁl.

6.

Okenní systém

VYROBENO Z PROFILŮ

GEALAN S 9000
Stavební hloubka 83 mm
3 těsnění
Vynikající zvuková izolace
Zvukový útlum 34dB
Teplým distančním rámečkem
ve standardu

Trojsklo
2

- Celé okno Uw od 0,72 W/ m K

Standard probarveného jádro RAL 7016
u oboustranného dekoru antracitgrau

2

- Sklo Ug od 0,5 W/ m K

MACO celoobvodové bezpečnostní
kování nadstandardní kvality

ROZŠÍŘENÝ
SKVĚLÉ VLASTNOSTI
PEVNÝ
Německý proﬁl, 6-ti komorový
rámový systém se středovým
těsněním (3 těsnění).
Svými statickými a nízkými
hodnotami prostupu tepla
se řadí na přední místo na trhu
plastových oken.

Ideální systém
pro pasivní domy.

7.

Dveřní systém

VYROBENO Z PROFILŮ

GEALAN S 8000 IQ
Stavební hloubka 74 mm
2 dorazové těsnění
Pohledová šířka křídla 126 mm
Bezbariérový systém = 20 mm
výška prahu

Celé dveře
2

- Ud od 1,0 W/ m K
2

- Ug = 0,5 W/ m K

V nabídce bezpečnostní
kování GU Secury Automatic

Vynikající stabilita díky
odpovídající ocelové výztuži

ACRYCOLOR FASCINUJÍCÍ
BARVA
Německý proﬁl, 6-ti komorový
rámový systém s dorazovým
těsněním.

Ideální poměr
cena / kvalita.

8.

Dveřní systém

VYROBENO Z PROFILŮ

GEALAN S 9000
Stavební hloubka 82,5 mm
3 těsnění
Pohledová šířka křídla 132 mm
Bezbariérový systém = 20 mm
výška prahu
Standard probarveného jádra RAL 7016
u oboustranného dekoru antracitgrau

Celé dveře
2

- Ud od 0,83 W/ m K
2

- Ug = 0,5 W/ m K

V nabídce bezpečnostní
kování GU Secury Automatic

Vynikající stabilita díky
odpovídající ocelové výztuži
Výborná tepelná
izolace prahu

OPTIMALIZOVANÉ
HODNOTY
PROSTUPU TEPLA
Německý proﬁlový systém
S9000 a jeho inovovaného
křídla, nabízí možnost osadit
překr yvnou výplní ENTRY.
Celistvý design..

Ideální systém
pro pasivní domy.

9.

Možnost použít
jednostranné překryvné
dveřní výplň ENTRY

Posuvné systémy

GEALAN S 8000 IQ a S9000

Schéma posuvu

Funkčnost
Orientováno na design
Vynikající hodnoty tepelné izolace
Mnohostrannost

G-U celoobvodové kování

POSUVNĚ - SKLOPNÉ
DVEŘE (PSK)
Posuvně - sklopné dveře (PSK) jsou terasové a balkonové dveře,
které jsou posuvné do strany. Křídlo se odsouvá souběžně
s rámem do strany před jeho pevnou část a tím šetří vnitřní
prostor místnosti. PSK dveře se ovládají pomocí tzv. "spřažené
kliky", která umožňuje snadné ovládání pohybu křídla dveří.
Tento typ dveří nabízí také možnost polohy křídla ventilace.

Více světla.
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VYROBENO Z PROFILŮ

Zdvižně posuvné systémy

GEALAN S9000

Schéma posuvu

Bezbariérový průchod
Zaměřeno na velké plochy
Vynikající hodnoty tepelné izolace
Snadná manipulace
Mnohostrannost

G-U funkční kování

ZDVIŽNÉ - POSUVNÉ
DVEŘE (HS PORTÁL)
Zdvižně - posuvné dveře (HS portál) představují nejluxusnější
variantu posuvných dveří.
Plně odpovídají moderním trendům a požadavkům na co
největší zasklené plochy, zároveň umožňují bezbariérový
průchod na terasu. Jednoduše a efektivně tak dojde k propojení
interiéru a zahrady.

Více komfortu.

11.

VYROBENO Z PROFILŮ

Hliníkové výrobky

Hliníková okna a dveře
Hliníková okna a dveře jsou vhodná pro všechny druhy staveb, ať už se jedná o velké průmyslové a administrativní budovy, rodinné domky nebo jen prosklená zádveří.

Vynikající hodnoty prostupu
tepla mají hliníková okna
díky izolační zóně zabudované v rámu, která je v prémiových řadách vyplněna
speciální PU pěnou.
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Hliníkové výrobky

Hliníková okna a dveře

13.

Bohemia okno

Stínicí technika
Kvalitní žaluzie, rolety, markýzy a sítě proti hmyzu, široký sortiment kvalitní stínicí techniky
od předního českého výrobce.

Jsme
spolehlivým

partnerem.

14.

Můžeme Vám garantovat:
- záruku vysoké kvality produktů
- výhodné ceny

Pojďte
do toho

s námi.

15.

- krátké dodací lhůty
- nejširší sortiment na trhu
- kvaliﬁkovaný tým zaměstnanců

Bohemia okno, a.s.

Provozovna:

Smetanova 841
755 01 Vsetín
IČ: 285 86 921

Jasenická 1254
755 01 Vsetín

www.bohemiaokno.cz
spoluprace@bohemiaokno.cz

