Katalog PVC
Okna a dveře

Historie společnosti
Společnost Baran-FMB zajištuje obchodní a realizační činnost spojenou s dodávkami oken,
dveří, vrat, bran, stínící techniky a příslušenství, zaměřenou na koncové klienty a stavební
firmy. Je součástí mezinárodní skupiny f&m… působící v České republice, Francii, Polsku
a Rakousku, jejíž součástí jsou obchodní, montážní a výrobní společnosti majitelů Ing.
Karla Barana a Oliviera Schocha.

2006 – Zahájení výstavby nové výrobní haly pro výrobu plastových oken a dveří
v provozním areálu Neplachovicích.

1998 – Ing. Karel Baran, zahájení podnikatelské činnosti v Neplachovicích.

2010 – Do FMT spol. s r.o. vstupuje společník a obchodní partner Olivier Schoch, nastává
intenzivní rozvoj mezinárodní spolupráce skupiny f&m… v obchodu a realizacích montáží.

2000 – Zprostředkování a přímý export dřevěných oken a dveří do Německa, realizace
zakázek na referenční bázi.
2002 – Otevření značkové prodejny v Opavě, obchodní zastoupení pro dřevěná, dřevohliníková, plastová, hliníková okna a dveře, stínící techniku a příslušenství.

2007 – Ing. Karel Baran zakládá výrobní společnost FMT spol. s r.o. za účelem zajištění
výroby plastových oken a dveří a investuje do moderní výrobní linky a technologie.

2012 – Ing. Karel Baran zakládá obchodně montážní společnost Baran-FMB, spol. s r.o. se
sídlem v Neplachovicích, která navazuje na podnikatelskou činnost firmy Ing. Karel Baran
a vstupuje na rakouský trh.

2003 – Rozšíření nabídky produktů o garážová vrata.

2013 – Společnost FMT spol. s r.o. převzala provoz dřevovýroby od firmy Isotra a.s.
a zahajuje vlastní výrobu dřevěných a dřevo-hliníkových oken a dveří v Opavě.

2006 – Přemístění a rozšíření značkové prodejny v Opavě do nových reprezentativních
prostor.

2015 – Výstavba nové výrobní haly a administrativní budovy výrobní společnosti FMT
spol. s r.o. a stěhování provozu dřevovýroby z Opavy do Neplachovic.

Naše filozofie
ensemble faisons mieux /společně to děláme lépe/
Jsme zde, abychom naslouchali potřebám zákazníků. Našimi hodnotami jsou poctivost, osobní přístup, profesionalita
a efektivní spolupráce, přinášející radost z realizace především na straně zákazníka, ale také v realizaci, v obchodě,
při výrobě a montáži na stavbě.
Pro výrobu oken a dveří používáme nejmodernější technologie s CNC stroji, PC řízením s čárovými kódy
a víceúrovňovou kontrolou kvality. Ve výrobě používáme výhradně materiály a komponenty renomovaných
značkových dodavatelů.
Nezatěžujeme životní prostředí, až 95% použitých materiálů je recyklovatelných. Zpracováváme kvalitní PVC profily
bez příměsí olova, cadmia a baria.
Přicházíme na trh s produkty a řešeními, která jdou v souladu s nejnovějšími trendy, neustále pracujeme na inovacích
našich produktů a zvyšování úrovně našich služeb. Tým zkušených spolupracovníků od přípravy zakázek, přes výrobu
až po expedici, je připraven odvést tu nejlepší práci na každé zakázce s cílem naplnit očekávání zákazníků.

Nebudeme Vám tvrdit „jsme nejlepší“, ale uděláme vše, abyste to o nás říkali Vy,
naši zákazníci…
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Midea Technic				
Midea Rondo			
Midea Reno / Perfecta Reno		
Midea Monoblok
Perfecta Energeto®
Supra			
Supra Energeto®		
Therma HST85 - Standard
Therma HST85 - Prémium
PSK		
Aluskin		
Midea VD		
Therma VD		
Perito - dveřní výplně
Vision - prosklené výplně
Vstupní dveře s příčkami
Protect satin - prosklené výplně
Přislušenství dveří
Doplňky a příslušenství		
Izolační zasklení				
Ornamentní skla
Barevné variace a dekory		
Přehled systémů a parametrů			
Venkovní žaluzie
Předokenní a nadokenní rolety
Interiérové zastínění a sítě proti hmyzu

Okna a balkonové dveře

Midea technic

○ Osvědčený profilový systém s dorazovým těsněním spojující inovativní
okenní technologii s funkčností a současnými potřebami bydlení odpovídá
požadavkům na tepelně-izolační vlastnosti a vysokou životnost.
○ Rovný a technický design v nadčasovém provedení nabízí čistotu
a jednoduchost tvarů.

Tepelná izolace
Tepelná izolace až Uw = 0,96 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 42 dB

Počet komor
Rám 5 komor / Křídlo 5 komor

Bezpečnost
Bezpečnost až RC2

Stavební hloubka
Celkem 70 mm

○ Pro okna Midea technic je v nabídce široký výběr z barevných dekorů
NATURA (viz str.36) a opláštění Aluskin lakovaných v odstínech RAL.

meziskelní rámeček
„Teplý okraj“ zlepšuje
tepelně-izolační vlastnosti skla
a výrazně omezuje tvorbu
kondenzátu na okrajích skla
v interiéru.

těsnění
Dvojí, celoobvodové, trvale
pružné s vysokou životností,
v barvě šedé/černé.

ocelové výztuže
Pozinkované, staticky
dimenzované ocelové
výztuže 1,5 - 3 mm ve všech
profilech.
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prachové těsnění
Vyplněná rámová kovací
drážka pro snadnou
údržbu.

Okna a balkonové dveře

Midea rondo

Tepelná izolace
Tepelná izolace až Uw = 0,96 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 42 dB

○ Okenní systém s dorazovým těsněním vyhovující současným
požadavkům na bydlení kombinuje atraktivní vzhled s propracovanými
detaily, vysokou úrovní zpracování.
○ Elegantní kombinace šestikomorového předsazeného zaobleného
křídla a klasického rámu dává vyniknout ladným konturám a přirozenému
vzhledu celého okna.

Počet komor
Rám 5 komor / Křídlo 6 komor

Bezpečnost
Bezpečnost až RC2

Stavební hloubka
Rám 70 mm / Křídlo 79 mm

○ Pro okna Midea rondo je k dispozici široký výběr barevných dekorů
NATURA, které dodají Vašemu domovu osobitý styl (viz str.36).

meziskelní rámeček
„Teplý okraj“ zlepšuje
tepelně-izolační vlastnosti
skla a výrazně omezuje
tvorbu kondenzátu na
okrajích skla v interiéru.
křídlo
Elegantně zaoblené,
předsazené.

těsnění
Dvojí, celoobvodové, trvale
pružné s vysokou životností,
v barvě šedé/černé.

ocelové výztuže
Pozinkované, staticky
dimenzované ocelové
výztuže 1,5 - 3 mm ve všech
profilech.

prachové těsnění
Vyplněná rámová kovací
drážka pro snadnou
údržbu.
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Okna a balkonové dveře

Midea reno
perfekta reno

○ Renovační rám je speciálně vyvinutý pro renovace starších domů. Rám
vašeho původního okna zůstane skrytý pod novým renovačním rámem,
který je zvenčí ukončen krycím úhelníkovým profilem.
○ Krátká doba montáže bez většího narušení chodu bytu či domu.
○ Čistá demontáž starého okna bez poškození otvoru pro okno.
○ Velmi štíhlé profily zamezující ztrátám světla.
○ Provedení renovačních rámů jsou k dispozici v omezeném výběru
barevných dekorů NATURA (viz str.36).

adaptabilní rám
65mm krycí přesah,
upravitelný ořezem dle
individuální potřeby.
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Okna a balkonové dveře

Midea monoblok
○ Speciální monoblokové okenní rámy pro realizace staveb se zateplením
z interiérové strany zajišťují optimální tepelnou ochranu a napojení na
izolační konstrukce. K dispozici jsou různé stavební hloubky rámů pro
optimální volbu šířky tepelné izolace.
○ Konstrukční hloubka rámu od 70 mm do 162 mm.
○ Moderní design a výborné tepelně-izolační vlastnosti.
○ Provedení Monoblokových rámů jsou k dispozici v omezeném výběru
barevných dekorů NATURA (viz str. 36).

monoblokový rám
Rozdílná hloubka dle potřeby
tloušťky interiérové izolace
stavby.
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Okna a balkonové dveře

Perfecta

Tepelná izolace
Tepelná izolace až Uw = 0,86 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 41 dB

○ Okna vyrobená z inovativního profilového systému se středovým
těsněním a pevnou přepážkou, oddělující prostor kování od odtokové
komory, zvyšující bezpečnost okna. Ocelové výztuhy jsou zde nahrazeny
statickými PBT přepážkami a izolační skla jsou vlepována do profilu křídla
pro zajištění vysoké pevnosti prvku. Perfecta energeto® vynikají tepelně
izolačními vlastnostmi a nabízí vysokou stabilitu při nízké hmotnosti.
Snížený profil křídla zvyšuje prostup světla do místnosti. Pro rozměrnější
prvky a balkonové dveře je k dispozici vyšší křídlo umožňující vložení
statické výztuhy.

Počet komor
Rám 6 komor / křídlo 7 komor

Bezpečnost
Bezpečnost až RC2

Stavební hloubka
Celkem 70 mm

○ Tento systém je vhodný pro zákazníky, kteří hledají výborné termoizolační
vlastnosti za příznivou cenu. Ideální především do novostaveb, pasivních
a nízkoenergetických domů.
○ Pro okna Perfecta energeto® je v nabídce široký výběr z barevných
dekorů NATURA (viz str.36) a opláštění Aluskin lakovaných v odstínech RAL.
meziskelní rámeček
„Teplý okraj“ zlepšuje
tepelně-izolační vlastnosti
skla a výrazně omezuje
tvorbu kondenzátu na
okrajích skla v interiéru.

těsnění
Trojí, celoobvodové, trvale
pružné s vysokou životností
v barvě šedé/černé.

Powerdur-inside
PBT přepážky bez tepelného
mostu místo ocelových výztuží.

bonding-inside
Vlepovaná skla zlepšují
tepelnou izolaci, stabilitu,
bezpečnost a spolehlivost.
prachové těsnění
Vyplněná rámová kovací
drážka pro snadnou
údržbu.

termoIzolační vložky
Bezvýztužové provedení
profilů s vložkami zlepšující
termoizolační vlastnosti.
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Okna a balkonové dveře

SUPRA

Tepelná izolace
Tepelná izolace až Uw = 0,76 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 44 dB

○ Okna navržená podle nejnovějších poznatků a trendů s cílem
poskytnout maximální úroveň tepelné izolace a komfortu. Díky ideální
souhře stavební hloubky 85mm, širokého zasklení a pohledného čistého
designu, dosahují okna Supra vynikajících technických parametrů,
vysoké energetické úspory, zvukové izolace a bezpečnosti.
○ Okna Supra jsou díky nadčasovému vzhledu významným estetickým
prvkem každé stavby, přispívající k příjemné atmosféře bydlení a jsou
správnou investicí do budoucnosti nejen pro nízkoenergetické a pasivní
stavby.

Počet komor
Rám 6 komor / křídlo 6 komor

Bezpečnost
Bezpečnost až RC2

Stavební hloubka
Celkem 85 mm

○ Pro okna Supra je k dispozici široký výběr barevných dekorů NATURA,
které dodají Vašemu domovu osobitý styl (viz str.36).
meziskelní rámeček
„Teplý okraj“ zlepšuje
tepelně-izolační vlastnosti
skla a výrazně omezuje
tvorbu kondenzátu na
okrajích skla v interiéru.
křídlo
Hloubka 85mm
umožňuje instalaci skel
do tloušťky 48mm.

těsnění
Trojí, celoobvodové, trvale
pružné s vysokou životností
v barvě šedé/černé.

odtoková komora
Odělující vnější vlhké prostředí od kování
a zvyšující bezpečnost proti vypáčení.

ocelové výztuže
Pozinkované, staticky
dimenzované ocelové
výztuže 1,5 - 3 mm ve všech
profilech.

prachové těsnění
Vyplněná rámová kovací
drážka pro snadnou
údržbu.
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Okna a balkonové dveře

Supra

Tepelná izolace
Tepelná izolace až Uw = 0,7 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 44 dB

○ Inovativní bezvýztužový okenní systém přináší díky statickým PBT
přepážkám a unikátní technologii vlepování izolačních skel ty nejlepší
tepelněizolačních vlastnosti a zajišťuje stabilitu konstrukce v rámu
i křídle.
○ Výjimečných vlastností je dosaženo bez omezení bezpečnosti a zvukové
izolace. Okna a balkonové dveře se vyznačují nižší hmotností a nízkými
nároky na servis z důvodu lepené technologie zabraňující svěšování
okenního křídla a jsou navržena pro pasivní a nízkoenergetické stavby.

Počet komor
Rám 6 komor / křídlo 6 komor

Bezpečnost
Bezpečnost až RC2

Stavební hloubka
Celkem 85 mm

○ Pro okna Supra energeto® je k dispozici široký výběr barevných dekorů
NATURA, které dodají Vašemu domovu osobitý styl (viz str.36).

meziskelní rámeček
„Teplý okraj“ zlepšuje
tepelně-izolační vlastnosti
skla a výrazně omezuje
tvorbu kondenzátu na
okrajích skla v interiéru.
termoIzolační vložky
Bezvýztužové provedení
profilů s vložkami zlepšující
termoizolační vlastnosti.

těsnění
Trojí, celoobvodové, trvale
pružné s vysokou životností
v barvě šedé/černé.

odtoková komora
Odělující vnější vlhké
prostředí od kování a zvyšující
bezpečnost proti vypáčení.

bonding-inside
Vlepovaná skla zlepšují tepelnou
izolaci, stabilitu, bezpečnost a
spolehlivost.

Powerdur-inside
PBT přepážky bez tepelného
mostu místo ocelových
výztuží.

prachové těsnění
Vyplněná rámová kovací
drážka pro snadnou
údržbu.

13

Zdvižně-posuvné dveře

Therma HST85 Standard
○ Bezbariérové zdvižné posuvné dveře moderního vzhledu s vysokou
nosností přináší netušené možnosti a novou dimenzi pro nasazení na
kterékoli moderní stavbě. Bezbariérový práh zajišťuje pohodlný a praktický
výstup na terasu.
○ Systém je vhodný pro velmi rozměrné prvky a umožňuje použití izolačních
skel velkých rozměrů do celkové hmotnosti posuvného křídla až 300 kg při
zachování plné funkčnosti a komfortní obsluhy. Vysoká těsnost a tepelná
izolace je zaručena díky vyspělému a ověřenému konstrukčnímu řešení.

Tepelná izolace
*Tepelná izolace až Uw = 0,8 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 44 dB

Počet komor
Rám 5 komor / křídlo 4 komory

Maximální hmotnost
Max. hmotnost křídla 300 kg

Konstrukční hloubka
Rám 197 mm, Křídlo 85 mm
*Hodnota Uw je vypočtena pro rozměr 3200 x 2300 mm,
při zasklení Ug = 0,5 W/m2K. Při zasklení Ug = 1,1 W/m2K
je hodnota v daném rozměru Uw = 1,2 W/m2K.

○ Široký výběr z barevných dekorů NATURA (viz str.36) a opláštění Aluskin
lakovaných v odstínech RAL.
				
Schéma A
Schéma D

				
				
					

Schéma C

alu kolejnice
Umožňující snadný
posun křídla s vysokou
hmotností.

Odolný práh
Bezbariérový hliníkový práh
s přerušeným tepelným
mostem.

těsnění
Dvě roviny naléhavého
těsnění, 1 rovina vnější
kartáčkové těsnění
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Zdvižně-posuvné dveře

Therma HST85 premium
○ Zdvižně posuvné dveře s vysokou nosností a s bezbariérovým prahem
v provedení Premium umožňují dosažení mimořádných hodnot tepelné
izolace rámu díky použití GFK komponent a dodatečných izolačních vložek.
Provedení Premium s nadstandardní tepelnou izolací v oblasti prahu
a horní vodící kolejnice je určeno zejména pro pasivní domy.
○ Systém je vhodný pro velmi rozměrné prvky a umožňuje použití
nadrozměrných prosklených ploch při zachování plné funkčnosti
a komfortní obsluhy.

Tepelná izolace
*Tepelná izolace až Uw = 0,73 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 44 dB

Počet komor
Rám 5 komor / křídlo 4 komory

Maximální hmotnost
Max. hmotnost křídla 300 kg

Konstrukční hloubka
Rám 197 mm, Křídlo 85 mm
*Hodnota Uw je vypočtena pro rozměr 3200 x 2300 mm,
při zasklení Ug = 0,5 W/m2K.

○ Široký výběr z barevných dekorů NATURA a opláštění Aluskin lakovaných
v odstínech RAL (viz str.36).
				
Schéma A
Schéma D

				
				
					

Schéma C

Výztuže
V rámu hliníková výztuž
s přerušeným telepným
mostem a výpěnkem.

Práh
Termoizolační provedení
bezbarierového prahu GFK.

Zasklení
Izolační trojskla 46 až
49 mm, U = 0,6 - 0,5
s „warm edge“ s tepelně
izolačním meziskelním
rámečkem, omezujícím
tvorbu kondenzátu na
okraji skla.

těsnění
Dvě roviny naléhavého
těsnění a vnější
kartáčkové těsnění.
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Posuvně sklopné dveře

PSK

○ Posuvně sklopné kování je využitelné ve kterémkoliv z nabízených
základních okenních systémů a umožňuje přirozené propojení obytného
prostoru s přírodou dle nejnovějších architektonických trendů.
○ Souběžný posun křídla s rámem pevného zasklení nabízí komfortní
a nenásilnou obsluhu křídla při zachování možnosti široké světlosti
prostupu rámem, velkého formátu zasklení a větrání sklopeným křídlem.
○ Standardní provedení s automatickou spřaženou klikou, která při
uzavírání dotlačuje křídlo po celé šířce k rámu pro bezproblémovou
funkci větších prvků. Menší elementy s možností ekonomického
provedení s jednoduchým posuvem bez spřažené kliky.
○ Nosná hliníková kolejnice umožňuje provedení do hmotnosti křídla
200 kg.

Schéma A

Schéma G

Schéma C

19

Hliníkové opláštění

Aluskin

○ Hliníkové opláštění vhodné pro systémy Midea technic, Perfecta
energeto®, Supra, Supra energeto®, Therma HST85, Midea VD,
Therma VD spojuje nejen vynikající tepelně-izolační vlastnosti systému
plastových oken a dveří s jedinečným moderním vzhledem hliníkových
výrobků z exteriéru, ale také zlepšuje statické parametry prvků.
○ Hliníkové opláštění Aluskin s inovativní technologií rohových spojů „na
tupo“ vyniká svým nepřekonatelně trvanlivým provedením a odolností
proti povětrnostním vlivům. Vysoce kvalitní exteriérová povrchová
úprava je provedena práškovou vypalovanou barvou.
○ Při výběru barevného provedení Aluskin z široké palety odstínů RAL
neexistují takřka žádná omezení, provedení z interiérové strany může
být v barvě bílé nebo dekorech NATURA (viz str.36).

Hliníkové opláštění
Zvyšuje stabilitu prvku a
nabízí nepřeberné množství
barevných provedení a
kombinací.
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Vchodové dveře

Tepelná izolace

midea VD

Tepelná izolace až Ud = 1,1 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 35 dB

○ Náš první a poslední kontakt s domovem, v okamžiku kdy jej opouštíme
nebo se vracíme z cest, probíhá prostřednictvím vstupních dveří, které
náš domov nejen chrání, ale jsou také jeho vizitkou a spoluvytvářejí první
dojem v každém z hostů.
○ Dveře MIDEA VD se vyznačují moderním vzhledem, osvědčenou
konstrukcí s uzavřenými ocelovými výztužemi, vícebodovým bezpečnostním kováním s automatickou funkcí (po dovření dveří dochází
k mechanickému uzamčení).

Počet komor
Rám 5 komor / křídlo 4 komor

Bezpečnost
Bezpečnost až RC2

Stavební hloubka
Celkem 70 mm

○ Pro dveře Midea VD je v nabídce široký výběr z barevných dekorů
NATURA (viz str.36) a opláštění Aluskin lakovaných v odstínech RAL.

Pevnost rohů
Speciální svařovatelné
vložky spojující výztuže
do pevného rámu.
Vyztužení křídla
Uzavřené ocelové
výztuže zajišťující
stabilitu a bezpečnost.
Okapnice
Křídlová hliníková
okapnice (na přání).

Práh
Hliníkový bezbariérový
práh 20mm s přerušeným
tepelným mostem.

Těsnění
Celoobvodové
dorazové, trvanlivé,
stále pružné.
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Vchodové dveře

Tepelná izolace

therma VD

Tepelná izolace až Ud = 0,88 W/m2K

Zvuková izolace
Zvuková izolace až Rw = 35 dB

○ Ještě lepší parametry tepelné izolace a ještě vyšší stabilita a pevnost
dveřního křídla, to jsou jistoty, které jsou pevně spojeny s dveřmi
Therma VD, které tak vycházejí vstříc těm nejnáročnějším požadavkům.
Pocit bezpečí je umocněn masivní konstrukcí, která umožňuje použití
vysoce tepelně izolačních výplní a staticky pevnějších vyztužení profilů.
○ Moderní nadčasový vzhled a variabilita možných provedení uspokojí
každý individuální požadavek, stačí zapojit fantazii a vybrat si vlastní dveře
z široké nabídky výplní, designových zasklení nebo členění příčkami.

Počet komor
Rám 6 komor / křídlo 5 komor

Bezpečnost
Bezpečnost až RC2

Stavební hloubka
Celkem 85 mm

○ Pro dveře THERMA VD je v nabídce široký výběr z barevných dekorů
NATURA (viz str.36) a opláštění Aluskin lakovaných v odstínech RAL.

Výplň
Zasklení do tloušťky
48 mm, dveřní izolační
panel až 70 mm.
Pevnost rohů
Speciální svařovatelné
vložky spojující výztuže
do pevného rámu.

Okapnice
Křídlová hliníková
okapnice (na přání).

Práh
Hliníkový bezbariérový
práh 20mm s přerušeným
tepelným mostem.

Vyztužení křídla
Široké uzavřené ocelové
výztuže zajišťující
stabilitu a bezpečnost.

Těsnění
Celoobvodové
dorazové, trvanlivé,
stále pružné.
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Dveřní výplně

Perito

Elegance - s moderními nerezovými prvky.
Premium - součástí je montovaný designový rámeček.
Vizual - vyniká jednoduchým a čistým designem.

Premium

elegance

○ Vstupní dveře s exkluzivními HPL / ALU výplněmi zaručují vysokou pevnost,
tepelně-izolační vlastnosti, odolnost vůči teplotním změnám a povětrnostním
vlivům. Výplně jsou vyráběny také v dekorech NATURA .*

Dita

Hana

Jarmila

Jesika

Julie

Michaela

Milada

Nicol

Patricie

Regina

Renata

Zina

Zuzana

Mariana

Marta

Vlasta

Xenie

Lenka

Liliana

Simona

Tamara

Adriana

Alice

Annabel

Andrea

Darina

Nela

Nina

Romana

Sabina

Tereza

Aneta

Diana

IDa

Klara

Lida

Darja

Sylvie

Kamila I

Lada

Veronika Viktorie

Leona

Marika

Monika

Viola

Jasna

Vilma

vizual

Denisa
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Olga

Rita

Sandra

* dostupnost barevných variant a provedení prověřte u svého prodejce.

entry

○ Dveře s hladkým křídlem z exteriérové strany: díky inovativní technologii
lepení dveřní výplně tloušťky až 70 mm z vysoce kvalitního materiálu
GFK s překrytím křídla nabízí série ENTRY nejvyšší konstrukční pevnost,
vynikající tepelně-izolační vlastnosti, snadnou údržbu a originální design.
GFK výplně jsou dodávány lakované v libovolném odstnínu RAL a také
v základní nabídce dekorů NATURA.*

Amanda

Amelie

Ester

Flavia

Angelika Barbara

Gita

Isabela

Brigitte

Daisy

Kim

Kira

Donatela

Laura

Doris

Lorna
Vložená výplň
Standardní provedení
výplně vložené do křídla,
série Classic, Technic, Visual,
Elegance, Premium.

Manon

Marion

Miranda

Miriam

Ornela

Raisa

Sofie

Thelma

Salma

Vanessa

Vesna

Zaira

Paris

Serena

Předsazená výplň
Lepená výplň v ploše
křídla z exteriérové
strany, série Entry.

Elektra
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28Prosklené výplně
Vision

○ Celoprosklené vstupní dveře s pískovaným bezpečnostním dvojsklem
nebo trojsklem v moderním designu uspokojí požadavky na bezpečnost,
tepelnou izolaci, prostup světla a ochranu soukromí.
mg 01

○ Z exteriérové strany 6 mm sklo se vzorem z interiérové strany osazeno
lepené termo-izolační bezpečnostní sklo VSG 33.2 s odolností třídy P1A.

mg 02

mg 03

mg 04

mg 05

mg 06

mg 07

mg 08

mg 09

mg 10

mg 11

mg 12

mg 13

Vstupní dveře

S příčkami
○ Klasické vstupní dveře s příčkami dělícími křídlo na části, které lze libovolně
osadit čirým, ornamentním, či zrcadlovým izolačním zasklením, na přání také
s kaleným nebo bezpečnostním sklem P1A, P2A, P4A. Záměnou izolačního
skla za izolační panel PVC / HPL a jejich různými kombinacemi v křídle lze
utvářet celkový vzhled dveří dle představy zákazníka.

ts 01

ts 02

ts 03

ts 04

ts 05

ts 06

ts 07

ts 08

ts 09

ts 10

ts 11

ts 12

ts 13

ts 14

ts 15

ts 16

ts 17

ts 18

ts 19

ts 20
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30Prosklené výplně

Protect satin

○ Exkluzivní celoprosklené výplně s bezpečnostním dvojsklem nebo
trojsklem se zvýšenou úrovní ochrany a jedinečným kreativním designem,
kterého je dosaženo použitím kombinace pískování, barevného tisku,
spékaného dekorativního skla nebo nerezových prvků.

FM-02PS

FM-01PPT

FM-03PS

FM-03PPT

FM-04PS

FM-05PS

FM-06PS

FM-06PPT

FM-07PS

FM-08PPT

FM-09PPT

FM-10PPH

PPH190

PPH210

*PPT170

○ Exteriérové sklo 4 mm s termo-izolační vrstvou, 10 mm silné interiérové
lepené bezpečnostní sklo VSG 44.6 s pískovaným nebo tištěným vzorem
ve vysoké třídě odolnosti P5A.

Těsnící tmel
Teplý distanční rámeček
Vrstvené bezpečnostní sklo 44.6 z interiéru
poskytující vysoký stupeň ochrany

Fusing fixovaný vysoce kvalitním lepidlem
tvrzeným ultrafialovým zářením

Vnější 4 mm sklo s nízkoemisní vrstvou proti
úniku tepla

Speciální patina při provedení matného skla

Matování vzoru korundovým křemenem

Nerezový díl kartáčovaný ze dvou stran pod
ultrafialovým zářením

*PPT180

PPT200

PpU001

PPU002

PPU003

PPU004

PPU005

PPU260

*PS007

*PS124

*PS136

*PS311

*PS312

*PS077

*PS094

*PS110

*PS137

*PS139

*PS170

*PS180

*PS261

PIB020

PIB022

PIB025

* U těchto výplní jsou průhledné části naznačeny vloženým barevným pozadím. Nejedná se o potisk výplní!
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Vstupní dveře

Příslušenství
○ Vchodové dveře doporučujeme přizpůsobit individuálním potřebám
a nárokům na design výběrem z široké nabídky vnějšího bezpečnostního
kování a madel s rozetami v různých materiálových provedeních a tvarech.
Vhodně zvolená klika nebo madlo významně podpoří jedinečnost Vašich
dveří.
○ Praktickými doplňky vstupních dveří jsou elektrický vrátný, elektrický
zámek, různé varianty a bezpečnostní třídy vložek zámku, samozavírače,
kukátka, klepadla, designové nerez panty.
○ Vložky zámku mohou být z interiérové strany opatřeny tzv. „otočným
knoflíkem“, z vnější strany pak odemykáme běžným způsobem klíčem.
Ani ten však nepotřebujeme pokud zvolíme biometrické ovládání
dveřního zámku s identifikací pomocí otisků prstů. Jedná se velmi účinný
způsob ochrany proti neoprávněnému vstupu, který oceníme zejména
v situacích, kdy stojíme přede dveřmi s nákupem nebo s dítětem v náručí
a hledáme klíče po kapsách.
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Okna a balkonové dveře

Kování

○ Precizně namontované masivní celoobvodové kování zajišťuje
bezproblémovou funkčnost a ovládání oken.
-- bezpečnostní uzavírací čepy s hřibovou hlavou
-- dva bezpečnostní ocelové rámové protikusy pro základní stupeň
bezpečnosti
-- mikroventilace 4-poloha pro spárové větrání (ve standardních
rozměrech pro otvíravě-sklopné kování)
-- integrovaná ochrana chybné obsluhy zabraňující současnému
otevření a sklopení křídla
-- zvedač křídla zabraňující svěšování
-- průvanová pojistka sklopeného křídla
-- zvýšená odolnost proti korozi díky galvanizaci a povrchovému
povlakování ferGUard*silber
○ Pro vyšší stupeň bezpečnosti a zabezpečení proti nežádoucímu vniknutí
doporučujeme zvolit kování ve vyšších stupních bezpečnosti až do třídy
RC2 s použitím bezpečnostních skel a uzamykatelnou klikou.

○ Kvalitní kovové okenní kliky přispívají díky svému
ergonomickému tvaru a spolehlivosti ke snadné obsluze
oken a dveří. K dispozici jsou v mnoha barevných
provedeních, samozřejmě vždy sladěné s krytkami kování.
○ Pro vyšší bezpečnost je možné zvolit variantu kliky
s knoflíkem nebo uzamykatelnou kliku.
○ Přístup přes zavřené balkonové dveře z exteriérové
strany? I pro tento případ máme řešení – oboustrannou
okenní kliku s uzamykatelnou vložkou zámku.

Stříbrná
Bronzová
Titanová
Hnědá

○ Možnosti provedení úzkého štulpu se středovou dorazovou lištou
a centrovanou klikou u vybraných systémů.
○ Jako variantu k výběru nabízíme plně skryté celoobvodové kování
zvyšující těsnost křídel a přinášející ničím nerušený vzhled a čistotu tvarů.
○ Při potřebě zajistit okna a balkónové dveře proti nežádoucímu otevření
z interiérové strany poslouží dětská pojistka ve formě dodatečného
zámku montovaného na spodní straně křídla k rámu nebo komfortní
integrované sklopně/otevíravé kování s klikou TBT1.

Bílá
Zlatá

Skla

tepelně - izolační
○ Náš život v domě je propojen s naším okolím a přírodou prostřednictvím prosklených
ploch oken a dveří. Vhodným výběrem zasklení ovlivňujeme parametry celého výrobku
a kvalitu bydlení. Používáme pouze kvalitní izolační skla renomovaných výrobců
a zasklení prvků věnujeme maximální pozornost.
○ Pro dosažení optimálních tepelně-izolačních vlastností skla (Ug) jsou v oknech dveřích
osazována tepelně-izolační dvojskla nebo trojskla s neviditelnou vrstvou pokovení
a s plněním meziskelního prostoru ušlechtilým plynem.
○ Pro dosažení ochrany proti poranění jsou využívána lepená (VSG) nebo kalená skla
(ESG), pro zabezpečení před vniknutím pak výhradně vícevrstvá lepená skla s různou
tloušťkou bezpečnostní fólie.
○ Volbou vhodné skladby skla ovlivňujeme také zvukovou izolaci oken a dveří (dB).
○ Meziskelní rámeček „teplý okraj“ zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celého okna
díky přerušení tepelného mostu v zasklení a významně omezuje tvorbu kondenzátu
na interiérové ploše skla díky zvýšení povrchové teploty na okrajích skla. Provedení
meziskelního rámečku je k dispozici v šedé nebo černé barvě.
○ Nové standardy a nejvyšší požadavky kladené na dosažení optimální energetické
bilance staveb splňují izolační trojskla SOLAR, která díky příznivým hodnotám pasivního
solárního zisku (g) přispívají k úsporám energie a zajišťují maximální prostup světla do
interiéru (Lt). Solární zisk je oproti běžnému zasklení izolačním trojsklem vyšší až o 20%.

ext.

Ug= 1,3 - 1,0 W/ m2K

int.

Interiérové
teplo

Solární
zisk
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ext.

Ug= 0,8 - 0,5 W/ m2K

int.

Interiérové
teplo

Solární
zisk

Skla

Ornamentní
Kathedral clear

Altdeutsch clear

float matt

master carre

Silvit

niagara

chinchilla

crepi

waterdrop

delta matt

delta

master point

kura clear

kura brown

atlantic

sandblasted

○ Ornamentní sklo najde své uplatnění všude tam, kde je zapotřebí
vyloučit úplnou průhlednost a navodit pocit soukromí. Správným
výběrem ornamentního skla lze vytvořit ojedinělý prostor a splnit tak
požadavky na estetiku a eleganci. Průsvitnost a průhlednost je dána
strukturou a vzorem skla.
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36Barevné variace
dekory

○ Okna a dveře nejsou jen pouhými výplněmi otvorů, ale staly se
významným vnějším architektonickým prvkem a elegantním doplňkem
interiéru, který významně přispívá k osobitému charakteru domu.
K dispozici jsou bílá barva RAL 9016 a 12 základních dekorů NATURA nebo
6 nadstandardních dekorů NATURA special v provedení jednostranném
ze strany exteriéru nebo oboustranném: dekory v provedení imitací dřeva
od světlých až po tmavé, hladké dekory s jemnou pískovou strukturou
v několika odstínech atraktivní šedé, tradiční RAL jednostranné dekory
se strukturou dřeva nebo exkluzivní moderní broušený hliník.
○ Dekory jsou v provedení s lepšími užitnými vlastnostmi COOL-COLORS,
které díky speciální technologii odrážejí sluneční záření a významně
zabraňují přehřívání a deformacím PVC profilů.
○ Dostupnost dekorů může být pro jednotlivé okenní systémy
a příslušenství omezena (Reno, Monoblok, výplně).

Tenký rohový svár
Elegantní a precizní tenký svár
u provedení dekor.

Natura

x27

x05

x23

x55

x06

x61

x62

x60

x33

x30

x50

x79

x29

x28

x57

x24

x63

x44

natura special

U dekorů Natura Special je potřeba počítat s delším dodacím termínem a příplatkem k ceně.

Počet komor
rám / křídlo

Konstrukční hloubka
rám / křídlo(mm)

Pohledová výška
rám + křídlo (mm)

Pohledová šířka
křídlo + štulp (mm)

Pohleldová šířka
křídla + sloupek (mm)

Počet
těsnění / barva

Reno

Monoblokový rám

Hliníkové opláštění

Středová lišta štulpu,
centrovaná klika

Izolační dvojsklo
Ug = 1,1

Izolační trojsklo
SOLAR Ug = 0,8

Izolační trojsklo
Ug = 0,7

Izolační trojsklo
SOLAR Ug = 0,6

Izolační trojsklo
Ug = 0,5

Midea Technic

5/5

70/70

119

126/142

182/202

2 / šedé,
černé-dekor

ano

ano

ano

ano

32-42

1,2

1,0

0,96

x

x

Midea Rondo

5/6

70/79

119

126/142

182/202

2 / šedé,
černé-dekor

ano

ano

ano

ano

32-42

1,2

1,0

0,96

x

x

Perfecta
Energeto ®

6/7

70/70

107

118

158

3 / šedé,
černé-dekor

ano

x

ano

ano

32-41

1,1

0,93

0,86

x

x

Supra

6/6

85/85

119

142

182

3 / šedé,
černé-dekor

x

x

ano

x

35-44

x

x

x

0,82

0,76

Supra
Energeto ®

6/6

85/85

119

142

182

3 / šedé,
černé-dekor

x

x

ano

x

35-44

x

x

x

0,76

0,7

5/4

197/85

178

215
(schema C)

103

2 / šedé,
černé-dekor

x

x

ano

x

32-44

1,2

x

x

0,88

0,8

5/4

197/85

178

215
(schema C)

103

2 / šedé,
černé-dekor

x

x

ano

x

32-44

1,2

x

x

0,81

0,73

Midea VD

5/4

70/70

162

228

288

2 / šedé,
černé-dekor

ano

x

ano

x

30-35

1,3

1,1

1,1

x

x

Therma VD

6/5

85/85

162

240

280

2 / šedé,
černé-dekor

x

x

ano

x

30-35

x

x

x

0,94

0,88

Therma HST85
Standard
(schéma A)
Therma HST85
Premium
(schéma A)

Zvuková izolace (dB)

Systém
okna / dveře

Hodnoty tepelného prostupu Uw (W/m2K)
dosažitelné s různými typy zasklení

Meziskelní rámeček TGI. Referenční rozměr Midea, Perfecta, Supra 1230 x 1480 mm, Therma HST85 3500 x 2300 mm, Midea VD, Therma VD 1230 x 2180 mm.
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Venkovní

žaluzie
○ Exteriérová stínicí technika vytváří optimální prostředí z pohledu
termoregulace a je významnou součástí stavby z hlediska úspory energie.
V tradičním pojetí plní exteriérové žaluzie stínicí a bezpečnostní funkci,
v moderním pojetí jsou významným designovým a architektonickým
prvkem administrativních budov a rodinných domů.
○ Možnost regulace světla naklápěním lamel.
○ Hliníkové provedení lamel tvaru C,Z,S v šířkách 65 - 90 mm.
○ Pevné boční vedení.
○ Barevné provedení elox nebo paleta odstínů RAL.
○ Kastlíky integrované do fasády nebo přiznané.
○ Ovládání motorem nebo klikou.

Předokenní a nadokenní

rolety

○ Všechny modely předokenních rolet nabízí kvalitní zastínění,
termoregulaci, snížení hluku a zvýšenou ochranu před špatnými
povětrnostními podmínkami a vniknutím. Předokenní rolety jsou vhodné
k zabudování do překladů nebo je lze umístit na fasádu dodatečně aniž
by narušovaly design domu.
○ Nadokenní provedení rolet s boxem umístěným nad rámem okna, kdy
rolety tvoří s oknem jeden celek již z výroby a je současně s rámem okna
montována do stavby, je vhodné pro renovace i novostavby.
○ Hliníkové lišty plněné PUR pěnou nebo PVC lamely.
○ K dispozici v různém barevném provedení lamel, vodících lišt a boxu.
○ Vodící postranní hliníkové lamely.
○ Nadokenní box z interiéru zateplený, servisní otvor ze strany interiéru.
○ Nezateplený předokenní box, servisní otvor z exteriéru.
○ Možnost provedení s integrovanou sítí proti hmyzu.
○ Ovládání popruhem, klikou nebo motorem.
○ Rolety poskytují zastínění celistvou plochou, termoregulaci a tepelnou
izolaci, stejně tak jako dodatečnou ochranu před vloupáním.
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Okení a dveřní Interiérové

sítě zastínění

○ Pevné sítě s límcem a klipy pro snadnou montáž
a demontáž bez poškození rámu. Pro časté používaní
u oken a takřka neviditelné skladování, je ideální
horizontální nebo vertikální rolovací síť proti hmyzu,
kterou je možné jednoduše skrýt k okraji okna, když se
síť nepoužívá. Pro dveře na balkon nebo terasu je vhodné
provedení otvíravé nebo posuvné.
○ Sítě jsou dostupné v základních dekorech a nabídce
barev dle vzorníku RAL.

○ Pro ochranu soukromí a ochranu před sluncem z interiérové strany
nabízíme různé typy a provedení zastínění, které spojuje vysoká kvalita
provedení, moderní design a dlouhá životnost. Všechny produkty jsou
přizpůsobeny k užití s výrobky f&m...
○ Horizontální žaluzie - jsou praktickým pomocníkem, který k Vám do
pokoje propustí přesně tolik světla kolik právě potřebujete, jednoduchým
naklopením lamel pomocí praktického manuálního ovládání řetízkem.
Žaluzie je montována na okno do prostoru mezi zasklívací lišty. Hliníkové
lamely šířky 25 mm a nosné profily jsou k dispozici nejen v bílé barvě
a odstínech RAL, ale také v provedení základních dekorů dřeva.
○ Vertikální žaluzie - slouží k zastínění velkých ploch nebo také mohou
sloužit k předělení prostoru, dekorativní funkce díky široké paletě
moderních látek a materiálů.
○ Japonské stěny - s originálním designem pro kompletní zastínění slouží
nejen jako ochrana proti slunečním paprskům, ale jsou také moderním
a elegantním doplňkem interiérů, například k předělení velkých
místností.
○ Interiérová roleta - v plastovém či exkluzivním kovovém provedení
nabízí širokou škálu barevných odstínů a vzorů. Umožňuje hrát si se
světlem pronikajícím poloprůsvitnými látkami nebo okna zahalit plným
zatemněním.

Pár slov

ZÁVĚREM ...
○ Spokojenost našich zákazníků nás naplňuje, dává smysl naší činnosti a je pro nás tím největším
závazkem, který jsme připraveni společně naplnit. Naše nejlepší schopnosti a dlouholeté
zkušenosti dáváme plně k dispozici pro naplnění našeho motta:

Nebudeme Vám tvrdit „jsme nejlepší“, ale uděláme
vše, abyste to o nás říkali Vy, naši zákazníci…

○ Veškeré prezentované a nabízené produkty jsou vyráběny v souladu se
zpracovatelskými příručkami a technologickými postupy dodavatelů materiálů
a platnými normami.
○ S ohledem na neustálý vývoj a inovace si vyhrazujeme právo na změnu
v sortimentu a technickém provedení našich výrobků.
○ Uváděné technické hodnoty jsou platné pro referenční certifikované velikosti
elementů.
○ Z důvodu tiskových a grafických omezení mohou nastat odchylky v barevném
provedení prezentovaném v katalogu oproti skutečnosti, kontaktujte proto Vašeho
f&m… prodejce, který Vám předvede originální vzorkovníky.
○ Děkujeme tímto našim zákazníkům za svolení ke zveřejnění fotografií realizací
v tomto katalogu. Fotografie a texty jsou chráněny autorským právem společnosti
FMT spol. s r.o.
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