
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE • POSUVNÉ SYSTÉMY

ČESKÝ VÝROBCE • PLASTOVÉ VÝROBKY Z NĚMECKÉHO 
PROFILOVÉHO SYSTÉMU SCHÜCO

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY
OKNA VHODNÁ I PRO PASIVNÍ DOMY • DODÁVKY NA KLÍČ

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE • POSUVNÉ SYSTÉMY

Cortizo – Otevíravá okna a dveře

• eloxování (barevné, broušené, leštěné) • lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
• odolné lakované imitace dřeva • antibakteriální lakování • dvoubarevné provedení (bicolor)

COR 80 Industrial COR 70 Industrial Millennium Plus 80

Cortizo Corredera – Posuvné systémy

4600 4200                                 2000

Barevné provedení

Harmonie – dokonalá okna s.r.o., obchodní kancelář AZ Tower 
Pražákova 69, 639 00 Brno

telefon: 545 231 050, info@harmonie-brno.cz
www.harmonie-brno.cz



Schüco LivIng – Energicky úsporné profily pro nejvyšší nároky

Ze systému Schüco LivIng jsou vyráběna energeticky úsporná okna. Ta jsou ideální odpovědí 
na stále rostoucí energetické náklady a zvýšené požadavky ochrany životního prostředí.

•  7mi komorový profilový systém se stavební hloubkou 
82 mm

•  Tepelná izolace s hodnotami Uw 0,75 W/(m2K)

•  Systém se středovým těsněním

•  Šedé těsnění u bílých profilů

•  Černé těsnění u profilů potažených fólií

•  Široká škála barevného provedení

•  Možnost zasklení až do 52 mm tloušťky skla

Schüco LivIngSlide – Plastové systémy zdvižně-posuvných dveří 
pro nejvyšší energetické nároky

Inovativní posuvný systém se zdvihem Schüco LivIngSlide je konstrukcí na bázi 82 mm 
systému Schüco LivIng.

•  Stavební hloubka rámu 82 mm

•  Tepelná izolace s hodnotami Uw až 0,80 W/(m2K)

•  Zárubně se stavební hloubkou 194 mm

•  Možné bezbariérové provedení

•  Úzké pohledové šířky

•  Široká škála barevného provedení

•  Možnost zasklení až do 52 mm  
tloušťky skla

Schüco Corona CT 70 – Nadčasový, bezpečný, efektivní systém

Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů 
s vysokou tepelnou izolací a rozsáhlým příslušenstvím.

•  5ti-komorový profilový systém se stavební  
hloubkou 70 mm

•   Tepelná izolace s hodnotami Uw až 1,2–1,00 W/(m2K)

•  Úzká pohledová šířka pouhých 120 mm 

•   Možnost zasklení až do 40 mm tloušťky skla

•  Šedé těsnění u bílých profilů

•  Černé těsnění u profilů potažených fólií

•  Široká škála barevného provedení

Schüco Corona CT 70 HS – Plastové systémy zdvižně-posuvných dveří 
pro terasy, balkóny a zimní zahrady

Plastový systém Schüco Corona CT 70 HS je konstrukcí na bázi 70 mm systému Schüco 
Corona CT70. S tepelně odděleným podlahovým prahem a zesílenými zárubňovými profily 
dosahuje velmi dobrých tepelně-izolačních vlastností.

•  Stavební hloubka rámu 70 mm

•  Možné bezbariérové provedení

•  Základní stavební hloubka 167 mm

•   Inovační těsnící systém 

•  Uzamykací systém splňující nejvyšší nároky na ochranu 
proti vloupání

•   Možnost zasklení až do 40 mm  
tloušťky skla

•  Široká škála barevného  
provedení


