
 EUROOKNA
  MORAVEC

O firmě:

I když se oficiální počátek činnosti datuje k roku 1990, naše firma navazuje na dlouhodobou 
rodinnou truhlářkou tradici. Zpočátku nebyla výroba specializována, ale vždy se kladl velký 
důraz na kvalitu vyrobených produktů. 
S postupujícím  rozvojem firmy došlo k postupné regulaci výrobního programu a od roku 
1995 se specializujeme na výrobu oken, vchodových dveří, prosklených stěn a zimních zahrad 
typu Euro 68 mm. Nadále si však ponecháváme přidruženou výrobu mezipokojových dveří a 
dvířek do kuchyňských linek z masivu, celodřevěných schodišť i dřevěný stupňů pro ocelové 
konstrukce. 
V současné době firma podniká na 2000 m2 plochy vlastního provozu s kapacitou ccasi 300 
oken měsíčně. Máme mnoho zkušeností s dodávkami oken po celé České republice i mimo ni. 
Naše okna jsou odzkoušena a certifikována státní zkušebnou pro stavebně truhlářské výrobky 
ve Zlíně (Autorizovaná osoba 209).

Kromě výroby oken nabízíme tyto služby:
• odborná konzultace za účelem nalezení nejvhodnějšího konstrukčního řešení oken 

(zvláště atypických)
• přesné zaměřování oken ve stavbě
• montáž oken
• doprava

Dbáme na vysokou kvalitu námi provedené práce a proto jdeme za rámec doporučených 
výrobních postupů. Důležitá je nejen bezvadná funkčnost oken, ale i jejich dokonalý vzhled. 
Proto jsou všechny námi používané materiály pečlivě vybírány a následné zpracování 
provádíme tak, abychom dosáhli dokonalého vzhledu oken.



Materiály:

Dřevěné hranoly:

Je možné použít materiál ze široké nabídky domácích i cizokrajných dřevin. 
Nejčastěji používané materiály jsou:

• smrk
• meranti
• dub

Každý hranol je lepen ze tří lamel, což zaručí vysokou pevnost a stálost těchto hranolů a 
zároveň se tak zabrání vzniku případných tepelných mostů. 
Hranoly z nabídky mohou být buď bez příčných spojů krajních (viditelných) lamel nebo s 
těmito spoji (výhodnější cena).

Kování:

Celoobvodové kování ROTO NT se stupněm zabezpečení 2 zaručuje pohodlné ovládání, 
výbornou funkčnost a dlouholetou životnost. Toto kování umožňuje otvírání a sklápění i oken 
atypických tvarů (zkosená, trojúhelníková, oblouková, ...).

Možnosti otvírání:
• otvíravé
• sklopné
• otvíravě-sklopné – okno lze buď plně otevřít nebo sklopit do polohy ventilace
• posuvné – křídlo lze sklopit nebo posunout do boku

(podmínkou tohoto provedení je, že posuvné okno musí být v sestavě s dalším dílem, 
před nějž se posuvné křídlo posouvá)

• skládací – používá se tam, kde je požadavek na úplné otevření širokých stěn
(křídla se skládají buď na jednu nebo na obě strany; tyto dveře mohou být standardní 
nebo bezbariérové - s nízkým prahem)

• vchodové dveře

Okna otvíravá, otvíravě-sklopná a posuvná, popř. vchodové dveře mohou být dvoukřídlá 
(jedno křídlo s klikou překrývá srázem křídlo druhé). Skládací okna (balkónové dveře) mohou 
mít až  8 křídel v celkové šířce až 6 m.
Dále kování umožňuje mnoho nadstandardních doplňků jako elementy kování pro 
mikroventilaci (uvolní křídlo okna v těsnění a vzniklá štěrbina umožňuje mírnou cirkulaci 
vzduchu), zajištění okna v otevřené poloze, bezpečnostní prvky apod.
Viditelné části kování je možné zakrýt plastovými krytkami v různých odstínech. Tyto odstíny 
jsou shodné s odstíny nabízených okenních klik.

Těsnění:

Mikroporézní okenní těsnění kombinované s druhým přesahován těsněním používané naší 
firmou zajišťuje optimální těsnost okna. Nabízíme jej v barvě bílé nebo tmavě hnědé.



Povrchová úprava:

Naše firma používá produkty německé firmy Remmers .
Všechny dřevěné díly oken jsou namáčeny do impregnace, dále do speciálního laku 
vyplňujícího póry dřeva (dle  použitého materiálu) a poté jsou opatřeny dvěma vrstvami 
vrchní silnovrstvé lazury. 
Barva povrchové úpravy v široké škále odstínů je dána barvou dřeva (není-li použita krycí 
lazura) a pak kombinací impregnace a vrchní lazury. Odstín může být i přesně definován 
podle palety RAL. 
Firma Remmers má vlastní program péče o povrchové úpravy nabízející prostředky a postupy 
pro zachování původního vzhledu a dlouhé životnosti.

Okapnice:

Profil okapnice ze slitin hliníku slouží k odvádění vody stékající po křídle okna, popřípadě 
vody, která se vlivem větru dostane do vnitřního prostoru okna, mimo rám okna. Na přání 
zákazníka lze okapnice barevně přizpůsobit jakémukoliv odstínu RAL.
Základní odstíny okapnic jsou:

• přírodní barva hliníku – stříbrná
• bílá
• světlý bronz
• střední bronz
• tmavý bronz

Povětrnostními vlivy a nečistotami z ovzduší nejvíce namáhané části spodních vlisů křídel 
oken jsou chráněné křídlovými okapnicemi. Tyto okapnice jsou ve stejných odstínech jako 
okapnice rámové.

Silikon:

Každá tabule skla (výplň) je z vnitřní a vnější strany v místě styku s rámem utěsněna stíraným 
silikonem, jenž zajistí nehybnost výplně a úplnou těsnost spoje výplně a rámu. Naše firma 
používá silikony firmy Remmers několika odstínů. Standardně se pro zasklívání používá 
transparentní silikon, barevné pak pro silikonování dřevěných kazet.

Sklo:

Běžné skleněné výplně (dvojskla) mají tloušťku 24 mm a to ve složení 4 mm vnější sklo – 16 
mm lišta – 4 mm vnitřní sklo.
Důležitým parametrem každé skleněné výplně je její tepelná propustnost, kterou určuje 
skladba této výplně. Do základní nabídky oken používáme skleněnou výplň s hodnotou 
U = 1,1 W.

Na všechny námi používané matriály máme k dispozici  prohlášení o shodě.



Typy oken a jejich dělení:

Dělení rámů:

Každý rám lze s ohledem na rozměr dělit příčníky a poutci. Do každého otvoru je pak možné 
umístit jednokřídlou nebo dvoukřídlou otvírku.

Dělení křídel:

Vnitřní prostor pro výplň každého křídla lze libovolně rozdělit.
• příčka  – dřevěná příčka (standardně 56 mm) dělí tabuli skla na dvě části (kusy)
• lepená mřížka – dřevěná mřížka lepená přímo na skleněnou výplň, kterou společně 

s meziskelní hliníkovou lištou shodné šířky dělí pouze opticky (sklo v jednom kuse) 
(standardní šířky lišt jsou 22, 26 a 32 mm)

• meziskelní mřížka – kovová mřížka v různých šířkách (8, 16, 18, 26 a 45 mm) a 
odstínech je vložená mezi tabulemi dvojskla
(mřížky lze také barevně upravit přesně podle vzorníku RAL)

Doplňky k oknům

• pákové a elektrické ovladače světlíků
• vnitřní předskelní žaluzie
• sítě proti hmyzu
• vnější a vnitřní parapety



Postup při zadání zakázky

• poptávka prostřednictvím společnosti www.webSTAVEBNINY.cz

• zpracování cenové nabídky

• rozhodne-li se zákazník pro realizaci výroby, tak po ústní dohodě či sepsání smlouvy 
(do níž jsou zahrnuty bližší informace o zakázce a způsobu finančního vyrovnání) 
následuje přesné zaměření stavebních otvorů a zároveň vyřešení případných 
nesrovnalostí vzhledem k technickému provedení, či změnám ve stavbě

• montáž (je-li součástí dodávky) obnáší odborné usazení rámu okna (rámy jsou 
zváženy vodováhou, připevněny pomocí plechových kotev a utěsněny polyuretanovou 
pěnou), nasazení a seřízení křídel a montáž okenních doplňků

Dodávka oken

Spolu s dodanými okny zákazník získává záruční list (doba záruky je 5 let), návod na použití 
a údržbu oken ve stavbě. 
Dále také speciální pásku určenou pro ochranu povrchové úpravy před znečištěním a 
poškozením (ke kterému by mohlo dojít při zednických pracích následujících po montáži 
oken) a soupravu pro údržbu povrchové úpravy dřevěných částí oken.



Některé referenční stavby v Praze a okolí

Bytový dům  BUDEČSKÁ 33, 35, Praha 2
Bytový dům CIMBURKOVA 5/3, Praha 3

Bytový dům HUSITSKÁ 62, Praha 3
Bytový dům KROFTOVA 18, Praha 3

Bytový dům HRADECKÁ 2208/8, Praha 3
Bytový dům NA  PANKRÁCI 4, Praha 3

Bytový dům MÁNESOVA  20, Praha
Kino  ILLUSION  VINOHRADSKÁ, Praha 2

Základní škola Písnice, Praha 4
Části budov na barrandovském filmovém ateliéru

Půdní vestavba Rašínovo nábřeží

RODINNÉ DOMY V PRAZE A OKOLÍ

Jesenice, Dolní Jirčany, Psáry, Říčany, Kolovraty, Koloděje, Mochov, Měchenice, Černošice, 
Úvaly, Újezd, Úholičky, Řiťka, Nehvizdy, Čelákovice, Brandýs nad Labem,


