VETRANIE
vzduchotechnika s klimatizáciou
a klimatizácie
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TIENIACA TECHNIKA
vonkajšie AL rolety
a žalúzie • markízy

i ba

ODOLNOSŤ PROTI VLÚPANIU

TEPELNÁ IZOLÁCIA

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

STABILITA

trieda
A

EN 126

08

KA

dle DIN

od

ta

0 % kvali
10
Proﬁly

f ir m y V E

GARÁŽOVÉ BRÁNY
KOVANÉ PLOTY
brány • bránky
DESIGN

EXKLUZIVITA

HLINÍKOVÉ
VCHODOVÉ DVERE

ZÁRUKA

5

NOVINKA

PERGOLY
MARKÍZY
KONTR OLA DOSTĘ PU

Garážové brány

40 a 60 mm hrubý panel
Spoločnosť KORREKT SK Vám ponúka široký
sortiment garážových a priemyselných brán.
Naše produkty majú mnoho predností, no tou najpodstatnejšou je moderná, pevná a trvalá konštrukcia, ktorá zaručuje
komfort a bezpečnosť používania. Naša firma Vám zabezpečuje predaj a montáž brán, poradenskú činnosť aj záručný servis.
Všetky naše produkty sú vyrobené z oceľových profilov, ktoré sú následne žiarovo pozinkované. Táto
metóda zabezpečuje dlhodobú ochranu proti
korózii. Vďaka širokej škále ponúkaných
farieb si vyberie skutočne každý.

NOVINKA

,

RenoSystem

DB vedl ajšie garážové dvere

Garážová brána
so zabudovanými dverami

Exkluzívne
garážové brány

Výklopné garážové brány

vzor H

vzor V

vzor 2

vzor 4

vzor 10

vzor 5

vzor 1

vzor 6

Krídlové garážové brány

vzor 7

Rolovacie garážové brány

Nekonečný výber farebných prevedení

Pohony garážových brán
Takmer každý, kto si dnes kúpi alebo si dá zhotoviť bránu,
či už garážovú alebo vonkajšiu vjazdovú,
uvažuje o diaľkovom ovládaní.
Vďaka nášmu bohatému výberu pohonov už nemusíte viac nastavovať markízu, žalúzie a rolety
ručne, alebo vystúpiť z auta kvôli otvoreniu brány. Pohony si môžete objednať aj s diaľkovým ovládaním.
Na pohony poskytujeme 2-5 ročnú záruku.

Špičkové pohony
za rozumnú cenu

Okrem toho, že v prvom rade plnia
ochrannú funkciu, zdôrazňujú aj dizajn
budovy. Ponúkame Vám dvojkrídlové
a do boku posuvné kované brány – samonosné alebo na koľajnice. V prípade
potreby brány dodáme pozinkované,
čo predstavuje ochranu proti korózii.
Kované brány môžu byť ovládané ručne alebo elektrickým pohonom.
V ponuke máme široký sortiment farieb
a vzorov (vyhovieme aj Vašim špecifickým požiadavkám).

ZÁRUKA

TRVANLIVOSŤ

prášková
polyesterová farba
nechrómová
pasivácia

fosvorovanie
železa

povrchová zinková vrstva
(žiarové pozinkovanie)
oceľový prvok

Vhodne ošetrené oplotenie Vás na dlhé roky zbaví
starostí. Oplotenie WIŚNIOWSKI je rozumná voľba
– bez nutnosti pravidelnej obnovy povrchu. Oplotenie vyrábame z najodolnejšieho materiálu — ocele.
Metódou žiarového pozinkovania a práškového
lakovania v systéme DUPLEX Vám zabezpečíme
ochranu proti korózii. Výrobný proces kontrolujeme
pri každom kroku, a tým Vám zaručujeme najvyššiu
dosiahnuteľnú kvalitu. Túto skutočnosť potvrdzuje
aj 10-ročná záruka proti korózii na oceľové prvky
oplotenia.

‘

Exkluzívne
kované oplotenie

Možnost výberu až zo

výplňových vzoriek!

AW.10.103

AW.10.108

AW.10.105

AW.10.72

AW.10.110

AW.10.111

AW.10.100

AW.10.16

AW.10.102

AW.10.106

AW.10.107

AW.10.TT

Jedinečná technológia!!!
Elektrický pohon diskrétne
zabudovaný v stĺpe

100

VIZUALIZÁCIA

AW.10.31

AW.10.52

AW.10.53

AW.10.56

AW.10.08

AW.10.12

AW.10.24

AW.10.26

Pohon
na posuvné brány

Pohon na krídlové brány

Celohliníkové, izolované vchodové dvere

ODOLNOSŤ PROTI VLÚPANIU

ODOLNOSŤ PROTI VLÚPANIU

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

ODOLNOSŤ PROTI VLÚPANIU

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

ODOLNOSŤ PROTI VLÚPANIU

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

DESIGN

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

TEPELNÁ IZOLÁCIA
DESIGN

ODOLNOSŤ PROTI VLÚPANIU

TEPELNÁ IZOLÁCIA

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

STABILITA

DESIGN

EXKLUZIVITA
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STABILITA

ODOLNOSŤ PROTI VLÚPANIU

TEPELNÁ IZOLÁCIA

ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ

STABILITA

TEPELNÁ IZOLÁCIA
DESIGN

EXKLUZIVITA

STABILITA

KONTR OLA DOSTĘ PU

Druh dverí

CREO

DECO Plus

DECO Basic

DECO Light

SOLANO

MB 86 SI+

MB 86 ST

MB 70

MB 60

DZW90

Hĺbka profilu

DESIGN
77 mm

77 mm

Druh panelu

panel na obojstranné
nasadzovanie,
s hrúbkou 77 mm

panel na vsadzovanie s hrúbkou 45 mm

panel na vsadzovanie s hrúbkou 45 mm

panel na vsadzovanie
s hrúbkou 35 mm

panel na obojstranné
nasadzovanie, s hrúbkou
90 mm

Druh skla v panelu

3-komorové sklo bezpečnostné s hrúbkou
77 mm, U=0,6 W/m2K
so zatepleným rámom v
štandardnom vyhotovení

2-komorové sklo
bezpečnostné s
hrúbkou 45 mm,
U=0,6 W/m2K

2-komorové sklo
bezpečnostné s
hrúbkou 45 mm,
2
U=0,6 W/m
R OLA DOSTĘ PU
KONTK

2-komorové sklo
bezpečnostné s
hrúbkou 35 mm,
U=1,0 W/m2K

3-komorové sklo bezpečnostné s hrúbkou 90 mm,
U=0,6 W/m2K
so zatepleným
KONTR OLA DOSTĘ PU rámom v
štandardnom vyhotovení

Tepelná izolácia

Už od 0,8 W/m2K
pre dvere s referenčnými rozmermi
1400 x 2500 mm

Už od 1,2 W/m2K
pre dvere s referenčnými rozmermi
1250 x 2200 mm

Už od 1,4 W/m2K
pre dvere s referenčnými rozmermi
1250 x 2200 mm

Už od 1,8 W/m2K
pre dvere s referenčnými rozmermi
1250 x 2200 mm

Už od 0,8 W/m2K
pre dvere s referenčnými rozmermi
1200 x 2400 mm

5

70 mm

DESIGN

EXKLUZIVITA

5

5

60 mm

KONTR OLA DOSTĘ PU

90 mmEXKLUZIVITA

Maximálne rozmery

do 1400 x 2500 mm

do 1250 x 2200 mm

do 1250 x 2200 mm

do 1250 x 2200 mm

do 1200 x 2400 mm

Zámok

3-bodový

3-bodový

3-bodový

3-bodový

3-bodový magnetický

Exkluzívne madlá so skrytými funkciami

LED osvetlenie

Dotykové zvončeky

STA

5

Systém

5

TEPELNÁ

Dotykové otváranie dverí

EXKL

KONTR OL

344

346

350

108

325

302

347

303

349

304

345

S102

S103

S104

S201

S105

S101

S205

S204

S203

S202

Skryté pánty a bezpečnostný 5-bodový zámok

Valčekové pánty
prispôsobené farbe dverí

Zvrchníky pántov
prispôsobené farbe dverí

Skrytý samozatvárač

Izolačné 4-sklo

Exkluzívne
okná

Plastové okná
Naša spoločnosť ponúka v oblasti okenných systémov kvalitné riešenia pre každú stavbu, pre každý dom alebo byt, ako
aj pre priemysel. Zabezpečíme Vám predaj a montáž okien, poradenskú činnosť aj záručný servis. Ponúkame absolútnu
slobodu vo výbere farieb – a to pre všetky výrobky nachádzajúce sa v našej ponuke. Okná si môžete farebne zladiť s vonkajšími roletami, garážovou bránou alebo vchodovými dverami. Vďaka bohatej ponuke farebných odtieňov si dokážete
prispôsobiť všetky výrobky k Vašim potrebám a k celkovému vzhľadu Vašej stavby. Voľný výber farebných odtieňov sa
vzťahuje na produkty z rady HOME: garážové brány, okná, rolety a vchodové dvere.
Sme tu preto, aby sme realizovali originálne a kreatívne nápady našich klientov.
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Druh okien

VEKASLIDE

VEKA

SALAMANDER

SALAMANDER

Systém

HST Portal

Softline 76

Art/Ad Line 73

Bluevolution 82

Hĺbka profilu

180 mm

73 mm

82 mm

Vlastnosti 3-skla

Ug = 0,5 W/m K
Uf = 1,4 W/m2K
Uw = 0,94 W/m2K

Maximálne rozmery

6500 x 2500 mm

Trieda profilu

A

76 mm
2

Ug = 0,6 W/m K
Uf = 1,0 W/m2K
Uw = 0,8 W/m2K

Ug = 0,6 W/m K
Uf = 1,3 W/m2K
Uw = 1,0 W/m2K

Ug = 0,5 W/m2K
Uf = 0,9 W/m2K
Uw = 0,71 W/m2K

2

2

A

B

B

Trieda odolnosti proti vlámaniu RC2

RC2

RC2

RC2

Komory profilu

5

5+

5

6

Akustická izolácia

do 42 dB

do 38 dB

do 46 dB

do 45 dB

Široký výber farebných prevedení

Hliníkové okná

Druh okien

YAWAL

YAWAL

YAWAL

YAWAL

YAWAL

Systém

PI50

TM62

TM62HI

TM74HI

TM102HI

Hĺbka profilu

50 mm

62 mm

Vlastnosti 3-skla
(TM102HI 4-skla)

Uf = 2,2 W/m2K

Ug = 0,5 W/m K
Uf = 2,02 W/m2K

Ug = 0,5 W/m K
Uf = 1,3 W/m2K

Ug = 0,5 W/m K
Uf = 1,0 W/m2K

Ug = 0,4 W/m2K
Uf = 0,45 W/m2K
Uw = 0,43 W/m2K

Priepustnosť vzduchu

C4

C4

C4

C4

C5

Trieda odolnosti proti vlúpaniu

-

RC2 / RC3

RC2 / RC3

RC2 / RC3

RC2

Komory profilu

3

3

4 + izolácia

4 + izolácia

8 + izolácia

Akustická izolácia

do 30 dB

do 32 dB

do 35 dB

do 31 dB

do 39 dB

62 mm
2

74 mm
2

102 mm
2

NOVINKA

Pergoly

Hliníkové pergoly pre záhrady a terasy sú oázou pokoja.
Vytvárajú elegantné prostredie a maximálne pohodlie takmer
po celý rok. Ponúkajú dokonalý dizajn, funkčnosť, komfort
a radosť z pobytu vonku. Samonosné pergoly vynikajú
rafinovaným a inovatívnym dizajnom. Strecha je vyhotovená
z hliníkových lamiel, ktoré možno orientovať od 0° do 140°
s tesnením a bočným odtokom vody. Do pergoly možno
integrovať bodové LED osvetlenie, tieniace prvky – screenovú roletu či vonkajšie žalúzie – a tiež anti-snow systém
– systém proti zasnežovaniu lamiel. Pergoly Mira – vrátane
príslušných komponentov – predstavujú syntézu pevnej a
stabilnej konštrukcie a inovatívneho prevedenia lamiel. Okrem
dynamických testov spĺňajú aj prísne nároky na statické
skúšky pri rovnomernom zaťažení lamiel v uzavretej polohe
s hmotnosťou až 140 kg/m2. Pergoly spĺňajú požiadavky 6.
triedy odolnosti proti vetru.

0°

45°

90°

Screenové rolety

140°

Screenové rolety dodávajú budovám nadčasový moderný vzhľad. Technické tkaniny určené pre tieto
systémy zaisťujú maximálnu ochranu proti slnečnému žiareniu, prieniku tepla, a zároveň zabezpečujú
optimálnu úroveň prirodzeného svetla v interiéri. Vďaka svojmu materiálovému zloženiu – sklenené
vlákno, PVC, polyester – sú odolné voči poveternostným vplyvom a preto sú vhodné na exteriérové
použitie na okná, terasu, pergoly.
Hlavnou výhodou screenových
roliet je ich čiastočná svetelná
priepustnosť a variabilita. Tento typ
roliet prináša tieň bez straty výhľadu do
exteriéru, no zároveň sťažuje pohľad
zvonku do interiéru a tak zachováva
súkromie. Screenové rolety vytvárajú v
interiéri optimálne tepelné podmienky a
sú vynikajúcim doplnkom konceptu pasívnych stavieb. Ovládanie screenových
roliet je možné pomocou elektrického
pohonu alebo manuálne.

Screen ZIP

Screen HR7-ZIP

Screen ZIP Economy

Screen HR8-ZIP

Screen GW

Screen Lite

Tieniaca
technika

Screen HR10 ZIP

Screen Sky

Vonkajšie hliníkové rolety
Stále sa tešia obľube pre svoje vynikajúce vlastnosti, ktorými sú hlavne zadržiavanie tepla v dome, ochrana proti
prehriatiu v lete, zabezpečenie domu proti zlodejom, ochrana proti hluku. Vonkajšie rolety sa dajú ovládať ručne
alebo elektrickým pohonom. Ponúkame ich v mnohých dizajnových prevedeniach a v širokej farebnej škále. Tieto
rolety znižujú tepelné straty o viac ako 40%. Na vonkajšie rolety poskytujeme 2-ročnú záruku.

Izolácia

Izolačné vlastnosti sa v našich klimatických podmienkach využívajú po celý rok. V zimnom období
pomáhajú účinne znížiť náklady na vykurovanie a
počas letných horúčav udržujú v interiéri optimálnu teplotu. V prípade potreby zatienia vnútorne
priestory, napr. detskú spálňu dostatočne.

Bezpečnosť

Kvalitné okenné kovania a špeciálne
sklenené výplne v oknách, zosilnené roletami – ktoré môžete prepojiť
s Vašim bezpečnostným systémom
alebo vybaviť špeciálnym zabezpečovacím systémom – sú efektívnym
a praktickým spôsobom ochrany
pred potenciálnymi zlodejmi.

Podomietkové rolety

Nadokenné rolety

Fasádne rolety

Ak je pre Vás pri výbere roliet najpodstatnejšou
vlastnosťou
tepelná a zvuková
izolácia – najmä, ak
ste sa rozhodli pre pasívny dom – najlepšie
výsledky dosiahnete
s
podomietkovými
roletami KALIMA RZ.
Tento systém sa dá
aplikovať, ak je Vaša stavba ešte v štádiu návrhu – iba vtedy je možné zakomponovať do plánu
špeciálny tvar nadpražia.

V hrubých stavbách,
kde ešte neboli osadené výplne stavebných otvorov a ich
nadpražia neboli špeciálne upravované, sa
môžu osadiť nadokenné rolety KALIMA RN
(vrátane roliet KALIMA
RT, ktoré sú vhodné
pre domy s hrubšími
múrmi). Výhodou tohto
typu je estetický a diskrétny vzhľad.

Fasádne rolety KALIMA RS alebo RR sa
dajú montovať pri kompletne
dokončených
stavbách. Ich plášť sa
navíja do boxu, ktorá
sa montuje v nadokennej časti priamo na
stenu. Ide o všestranne
použiteľný systém. Fasádne rolety môžu byť
osadené do ľubovoľnej
budovy, bez ohľadu na to, akým spôsobom
bola zhotovená.

Vonkajšie hliníkové žalúzie
Výhodou exteriérových žalúzií je možnosť
plynulého regulovania prirodzeného osvetlenia a
odrážania priamych slnečných lúčov. V letnom
období prináša úsporu nákladov spojených s
klimatizáciou, v zimnom období zabezpečuje
významné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov okna. Ponúkame žalúzie v
mnohých dizajnových prevedeniach a v širokej farebnej škále.
Žalúzie môžete ovládať ručne alebo
elektrickým pohonom. Ako doplnok
si môžete doobjednať veterný alebo
svetelný senzor, ktorý riadi systém v
závislosti od počasia. Na vonkajšie
žalúzie poskytujeme 2-ročnú záruku
a na motory Somfy 5 rokov.

Markízy
Sú schopné zatieniť väčšie plochy terás rodinných domov, balkónov
bytov, alebo reštauračných či hotelových komplexov a ich záhradných
posedení. Vďaka našej obsiahlej ponuke farieb a vzorov si určite vyberiete také prevedenie markízy, ktoré bude presne ladiť s vašim okolím.
Látky SATTLER, ktoré Vám ponúkame, sú odolné voči špine (samočistiaca schopnosť) a neprepúšťajú dažďovú vodu. Markízu môžete
ovládať ručne, alebo elektrickým pohonom. V prípade záujmu je možné
doobjednať si extra doplnky – veterný a svetelný senzor.
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Vetranie s rekuperáciou

ER
UP

s pripojenou kanálovou klimatizáciou
Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti zdravotechniky.
Poskytujeme Vám komplexné služby v oblasti vzduchotechniky, klimatizačnej a vykurovacej techniky.
Čo je to rekuperácia a na čo slúži?
Ide o zariadenie pre vetranie s minimálnym
únikom tepla. Tento systém pracuje na základe výmenníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odoberá teplo, prípadne ho v
sebe akumuluje a odovzdáva ho do čerstvého
vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia
do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré
by vznikali pri ohrievaní privádzaného čerstvého vzduchu na požadovanú teplotu. Nevzniká
teda efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v
prípade bežného vetrania oknami.
Pre lepšie pochopenie fungovania poslúži vzorový príklad, kde uvažujeme s extrémnou zimou
s -20°C vo vonkajšom prostredí a +22°C v interiéri. Do vonkajšieho prostredia odovzdáme
cez rekuperátor vzduch s teplotou +22°C, teplo
zo vzduchu sa naakumuluje do výmenníka rekuperátora a zohreje sa na cca. +22 °C. Následne cez ďalší vzduchový kanál privedieme
cez rekuperátor vzduch s teplotou -20 °C, ten
sa v rekuperátore zohreje na približne +1°C a
ten doohrejeme na izbovú teplotu. Ušetrili sme
tak cca 50% výdavkov na doohrev čerstvého
vzduchu. Zdá sa Vám to málo? Rekuperátor je
možné doplniť o takzvaný zemný kolektor, ide
o výmenník umiestnený cca 2m pod terénom
v okolí stavby, alebo pod ňou. Takýto kolektor
zabezpečí predohrev čerstvého vzduchu na
teplotu pôdy a následne sa ohriaty vzduch privedie do rekuperátora. Ak teda uvažujeme so
vstupnou teplotou na rekuperátore nie -20°C,
ale napr. +8°C tak nám aj v prípade vonkajšej
teploty -20°C do priestoru prichádza bez ener-

geticky nákladného ohrevu vzduch s teplotou
cca +15°C a to je už skutočne zaujímavá hodnota. Ak však zvážime, že vonkajšia teplota
okolo -20°C je nereálna v našom podnebnom
pásme a priemerné teploty v zimnom období
sú u nás na úrovni tesne pod 0°C, zistíme, že
rekuperácia tepla nám dokáže ušetriť značné
náklady a zabezpečiť pocit pohodlia a komfortu
aj v zimných mesiacoch.
Rekuperácia naviac pracuje aj v letnom období rovnako účinne a v spojení so zemným
kolektorom zabezpečuje prívod chladného
vzduchu s teplotou cca +12°C, čo znamená, že
jeden ventilátor so spotrebou cca 150W elektriny nám môže sklimatizovať aj celý dom takmer
zadarmo.
Systém je naviac vybavený špeciálnou účinnou filtráciou, ktorá dokáže zachytiť prach, nečistoty a peľ, ktoré by do interiéru mohli vniknúť
oknami, preto je vhodný hlavne pre alergikov.
Potrebné celkové množstvo privádzaného a
odvádzaného vzduchu, teda stupeň účinnosti
zariadenia je regulované mechanicky alebo automaticky. Cez deň sa privádza zvýšené množstvo čistého vzduchu do obytných miestností,
cez noc naopak do spální. V priebehu varenia je
možné nastavením zvýšiť odčerpávanie vzduchu
z kuchyne až na dvojnásobok. Tým, že toto zariadenie dokáže v priebehu jednej hodiny vymeniť až polovicu z celkového množstva vzduchu
v miestnosti pri zachovaní tepelného komfortu,

znižuje sa nielen energetická strata a náklady
na vykurovanie, ale podstatne tiež klesá výskyt
plesní, množstvo roztočov a škodlivých mikroorganizmov.
Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla sú
vhodným riešením vetrania pre miestnosti, kde
nie je možné technicky otvoriť okná, alebo pre
vysokú prašnosť, či hlučnosť prostredia je otváranie okien nevhodné (kaviarne, reštaurácie,
väčšie rodinné domy atď.) Vetranie s rekuperáciou tepla zaisťuje značné úspory vo vykurovaní
(80 až 90%), kontrolované vetranie podľa aktuálnej potreby, filtráciu čerstvého aj odvádzaného vzduchu (obsahuje peľové filtre pre alergikov), suché steny bez
plesní. Zabezpečuje
vychladenie objektu jednou klimatizačnou jednotkou
(finančne
výhodné riešenie
chladenia).

Dotykové display
pre rekuperáciu

Dotykové display
pre klimatizáciu

Kanálová klimatizácia
Rozvody centrálnej rekuperácie

Rekuperátor

Energetický štítok rekuperátora

Výhody rekuperácie:

Používaním tohto systému získate vyššiu kvalitu
ovzdušia v interiéri. Čerstvý vzduch je filtrovaný, takže je čistejší, ako pri vetraní oknami. Filtre
zachytávajú všetky nečistoty, čím minimalizujú
množstvo prachu aj peľu v interiéri. Vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom
získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie a zabezpečuje rovnakú teplotu v celom dome.
Neustále odvádzanie vzduchu z priestorov, kde
je vyššia vlhkosť, zabezpečí jej kontrolu a vylučuje orosené okná, či výskyt plesní v dome.
Systém si vyžaduje minimálnu údržbu.

Prvky systému sú skryté, viditeľnými
prvkami sú jedine ventilačné taniere

Rekuperačný systém Vám dodáme v elegantnom prevedení – všetky jeho časti ostávajú
skryté, okrem tanierového ventilátora, ktorý je
zapustený priamo do steny alebo stropu,a preto
pôsobí tiež veľmi nenápadne.

klimatizácie

Extra nízka spotreba na všetky
klimatizácie SINCLAIR

SINCLAIR (vyrobené v UK), 3-ročná kompletná záruka, možnosť aj
5-ročnej záruky, 6 modelov nástenných klimatizácií, nízky hluk, možnosť
ovládania cez WI-FI smart aplikáciu. Pomocou klimatizácie SINCLAIR
sa ľahko vytvorí domáca pohoda a príjemná klíma vo všetkých typoch
bytov, domov, kancelárií alebo reštaurácií. Vďaka klimatizáciám SINCLAIR
dokážete vzduch ochladiť (zároveň aj odvlhčiť, keďže pri procese chladenia
sa vzduch vysušuje), a taktiež vykúriť. Filter Plasmatec odstraňuje zo
vzduchu mikroskopické nečistoty a prach, ale aj roztoče, peľ, alergény
z domácich zvierat, čím sa dá predchádzať vzniku alergických ochorení.
Naše zariadenia sa pomocou diaľkového ovládača obsluhujú rýchlo a
ľahko, a sú energeticky úsporné.

MULTI SYSTEM

- iónová technológia

sterilizuje vzduch - zničí baktérie
generuje čerstvý vzduch, neutralizuje pach

KOMPRESSOR

Rolovacie brány a mreže
Rolovacie priemyselné brány by mali byť predovšetkým spoľahlivé, odolné a bezpečné.
Náš sortiment zahŕňa celý rad jedinečných riešení, vďaka ktorým dokážeme bránu prispôsobiť Inštalačným požiadavkám, účelu použitia a podmienkam, v ktorých sa brána
bude používať. Hlavná výhoda rolovacích brán spočíva v ich konštrukčnom riešení.
Plášť brány sa navíja na valec, ktorý je umiestnený nad stavebným otvorom, tým pádom
ostáva priestor pod stropom haly voľný. Táto skutočnosť je významná aj z hľadiska
výšky daného priestoru.
R1SD , R1SS , R1SD , R1AS

Priemyselné
produkty

Rolovacie mreže
Rolovacie mreže spĺňajú hneď niekoľko funkcií naraz. Vyrábame ich vo viacerých verziách, a to podľa triedy odolnosti proti vlámaniu, priepustnosti vzduchu, použitého druhu
pohonnej jednotky, ako aj podľa dostupných vzorov a farebných úprav. Podobne, ako
v prípade rolovacích brán, hlavná výhoda rolovacích mreží spočíva v ich konštrukčnom
riešení, ktoré umožňuje využitie úžitkovej plochy objektu pri oboch stranách mreží,
vrátane stropu.
R2SS , R2SC , R2SP , R2AP , R2AM , R2AMZ

Priemyselné brány
Nie je podstatné, či hovoríme o malej výrobnej hale alebo o veľkometrážnom skladovom
priestore. Pri všetkých investičných zámeroch je dôležité, aby boli zaistené bezpečné a
komfortné podmienky pre ďalší rozvoj podnikateľských plánov.
Naše sekcionálne brány vyrábame práve týmto účelom. Výber konkrétneho typu
sekcionálnej brány závisí od účelu jeho použitia a miesta, kde bude inštalovaná. V priemyselných budovách sa vynikajúco osvedčili oceľové brány, ktoré vyrábame v dvoch
základných verziách: K2 IS a K2 IM. Jednotlivé segmenty brán majú hrúbku 40 mm a sú
vyplnené polyuretánovou penou.
Do objektov, ktoré majú vysoké nároky na tepelnú izoláciu, odporúčame našu najteplejšiu bránu KRISPOL K2 IS 60.
V našej ponuke nájdete okrem brán z ocele aj hliníkové brány K2 IA a K2 IP. Brána K2
IA s úzkymi lisovanými detailmi sa nijako nelíši od oceľovej brány K2 IS, má však nižšiu
hmotnosť a lepšiu odolnosť voči korózii.
Zaujímavou alternatívou plných brán sú brány so sklenenou výplňou K2 IP, ktoré majú
moderný dizajn, presvetľujú interiér objektov a dávajú im jedinečný vzhľad.

Priemyselné brány závesné

Závesná posuvná brána má široký sortiment rozmerov a
zároveň patrí k najekonomickejším riešeniam. V prípade,
ak potrebujete vnútorný priestor presvetliť, závesné brány
sa dajú vyhotoviť aj s okienkami, z dvojitého akrylového
skla. Zvislý a vodorovný systém zasklenia umožňuje, aby
ste bránu prispôsobili k vnútornému vzhľadu objektu.
• Jednorkrídlové, dvojkrídlové
• Zateplené, nezateplené

Celopresklenná priemyselná
sekcionálna brána

Sekcionálna brána

Rolovacia brána

Posuvná brána

Priemyselné oplotenie

Samonosné priemyselné
posuvné brány

Priemyselné posuvné brány WIŚNIOWSKI znamenajú sú
zárukou bezporuchového a bezchybného fungovania.

Skladacie priemyselné brány V-KING

Vráta V-KING sa skvele osvedčujú v logistických centrách, v prístavoch, na letiskách
a v iných priemyselných oblastiach. Spájajú výhody dvojkrídlových vrát a závor a
umožňujú tak priebežnú kontrolu prístupu alebo riadenia prevádzky.

Uchytenie
plotov
skrutkami

Priemyselné oplotenie

Panelové ploty

Moderné a solídne zabezpečenie terénu

OCHRANA PROTI KORÓZII
TRVANLIVOSŤ na dlhé roky
ROKOV
Všetky prvky oplotenia WIŚNIOWSKI sú podrobené kvalitnému antikoróznemu postupu – zinkovaniu a následnému
práškovému lakovaniu. Zinkovaný povrch sa vytvorí ponorením chemicky očistenej konštrukcie do tekutého zinku. Táto metóda chráni
prvky oplotenia WIŚNIOWSKI pred koróziou celé desaťročia.
EFEKTÍVNA OCHRANA
Zinkovanie je efektívnym ekonomickým riešením nielen v
procese vytvárania, ale aj v priebehu používaní. Zinkované
oplotenia WIŚNIOWSKI nepotrebujú údržbu dlhé roky. Počas
používania sa nemusíte starať o ich ošetrenie drahými prostriedkami, ako
pri tradičnom oplotení. Zinkovaná oceľ je recyklovateľná, neznečisťuje a
ani nezaťažuje životné prostredie.
SYSTÉM DUPLEX - DVOJITÁ OCHRANA
Systém DUPLEX WIŚNIOWSKI spája výborné vlastnosti zinkovaného a lakovaného povrchu. Po celú dobu používania – nezávisle
od poveternostných podmienok –, budete mať istotu, že oplotenie
WIŚNIOWSKI si zachová svoj estetický vzhľad. Nami používaná paleta farieb
RAL umožňuje výber vhodnej polyesterovej farby na vytvorenie ochrannej
vrstvy na opletení. Týmto spôsobom sa výrazne predĺži životnosť oplotenia.
Overená vo všetkých podmienkach
Proces zinkovania WIŚNIOWSKI je v súlade s európskou
normou PN-EN ISO 1461, ktorá zaručuje zodpovedajúcu
kvalitu zinkovaných výrobkov. Zinkovaný povrch je odolný
voči vysokým a nízkym teplotám aj UV žiareniu, čo zaručuje optimálnu antikoróznu ochranu oceľových konštrukcií.

Oplotenie
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Vzorkovňa a sklad

Hviezdna ulica, 929 01 Veľké Dvorníky
email: korrekt@korrektm.sk
tel.: +421 905 336 595

www.korrektsk.sk

Obchodný zástupca a referent
veľkoobch. predaja
Ing. Schwartz Jozef
email: schwartz@korrektsk.sk
tel.: +421 905 413 498

Infolinka

Záručný a pozáručný servis
info@korrektsk.sk

+421 905 328 939

ponuky@korrektsk.sk

