
 
 
 

 
 

co vše specifikovat při výběru oken? možností je milion 
 
Cena oken dle vašich představ je ve smlouvě zásadně vyšší než ta, která vás přesvědčila v 
prvotní nabídce. Porovnáváte jablka a hrušky dle různého standardního provedení 
rozdílných výrobců, kde někteří praktikují vábení na nízkou cenu za podprůměrné provedení.  
 
Jak tomu předejít? Stačí jasně specifikovat požadavky na začátku. 
 
Když si odpovíte na následující body, vaše představa i prvotní cena bude stejná jako 
konečná. Ideálněji si před první nabídkou sjednejte schůzku, kde všechny body na míru 
vašemu projektu vyjasníte. 
 

 
 
typ oken a dveří 
Naše okna, posuvná okna i vchodové dveře jsou z interiéru vždy dřevěná. Z exteriérů pak 
můžou být také dřevná, opláštěná hliníkem nebo unikátní celoskleněná okna Skywall. 
 
dřevěná okna a dveře / dřevohliníková okna a dveře / celoskleněná okna a dveře 
 

 



 
 
 

 
 

dřeviny 
Dřevinu oken a dveří vybírejte dle komplexního ladění interiéru, nejčastěji se bere ohled na 
podlahu, interiérové dveře a další nábytek. Nejlevnější je smrk, stále populárnější dub. V 
kombinaci s bezrámovými okny se dražší dřevina projeví jen na pohledových oknech. 
Lowcoast řešení jsou napojované hranoly, kde vidíte spoje hranolu. 
 
smrk / dub / modřín / borovice / napojovaný hranol 
 
barevnost dřeva 
Barva oken se taktéž nejčastěji odvíjí od dalších prvků domu. Na exklusivnějších dřevinách 
do interiéru je v kurzu přírodní olej. Na smrku je oblíbená “mléčná lazura”, dřevo dostane 
nádech bílé, ale úplně nepotlačí kresbu dřeva. Možností jsou i krycí barvy od černé po 
růžovou nebo klasické lazury. Tyto možnosti jsou kombinovatelné v dvoubarevnost, kde pro 
interiér a exteriér oken je volena rozdílná barva. 
 
olej / lazura / krycí barvy / dvoubarevnost 
 
barevnost komponentů a detailů 
Od výběru barvy se odvyjí barevnosti  komponentů. U dřevěných oken barva hliníkových 
okapnic, u dřevohliníkových oken hliníkového opláštění a u celoskleněných oken barva 
potisku skla. Ladí se i barva těsnění, silikonu a distančních rámečků. K moderním oknům 
doporučujeme černé silikony a distanční rámečky, těsnění dle barvy dřevěného rámu. 
 
barva okapnic (u dřevěných oken): 
stříbrná / bílá / černá / bronzová / dle RAL 
 
barva hliníku (u dřevohliníkových oken): 
strukturální povrchy / lakované povrchy dle RAL 
 
barva smaltu (u celoskleněných oken): 
černá / základní barvy / barvy dle RAL 
 
těsnění: 
černé / béžové / bílé / hnědé / světle šedé / tmavě šedé 
 
silikon: 
černý / transparentní 
 
distanční rámeček (rámeček mezi sklem): 
černý / hliník / nerez / bílý / tmavě hnědý / světle hnědý 

 



 
 
 

 
 

sklo 
V drtivé většině se používá čiré sklo, do 
koupelen nebo světlíků vchodových dveří pak 
mléčné, zrcadlové nebo vzorované sklo. 
Důležitější jsou bezpečnostní skla, především u 
velkoformátových skel. Jak na výběr skla, které 
neohrožuje zdraví, životy a šetří i statisíce ZDE. 
 
provedení skla: 
čiré / mléčné / zrcadlové / vzorované 
 
bezpečnostní sklo: 
kalené ESG / lepené VSG / extračiré sklo 
 
 
panty a kování 
Na moderní okna jsou pohledové panty již přežitkem, v horším případě schovány za 
plastové krytky. Na naše okna nabízíme skryté kování. Tato možnost je i pro vchodové 
dveře. 
 
provedení falce 
Díky speciálnímu skrytému kování nabízíme naše okna i jako bezfalcová - křídlo je v rovině s 
rámem. V kombinaci s bezrámovými okny je možné pouze bezfalcové provedení. 
 
bezfalcové / falcové 
 
bezrámová okna 
Fixní okna nabízíme v klasickém rámovém provedení, ale také jako bezrámová okna  s 
čistým splynutím se stavbou. Bezrámová okna umíme kombinovat s okny, vchodovými 
dveřmi i posuvnými okny. 
 
fixní okna bezrámová (Noframe) / fixní okna rámová 
 
rohové spoje 
Pokud máte na domě rohová okna, je možné detail řešit klasickým způsobem, kdy je v rohu 
sloupek nebo vzdušnějším detailem strukturálního rohu bez sloupku, ten sluší především v 
kombinaci s bezrámovými okny. 
 
sloupkový rohový spoj / bezsloupkový (strukturální) rohový spoj 

 



 
 
 

 
 

nízké prahy 
Především na balkonové dveře je komfortnější použit nízké prahy pro bezbariérový průchod 
ven místo klasického rámu dveří. 
 
nízký práh / rámový práh 
 
kliky 
Kliky nabízíme v designově ucelených kolekcích. Na okna, posuvná okna i vchodové dveře 
můžete použít stejný typ klik ve stejném povrchu (www.janosik.cz/kliky). Na vchodové dveře 
se z venkovní strany používá koule nebo madlo. Je možné osadit biometrický zámek na 
číselný kód nebo otisk prstu. 
  
podkladové hranoly 
Pokud jsou okna / dveře až po podlahu podkládají se izolačními hranoly (z purenitu). K tomu 
potřebujeme pro kalkulaci znát výšku čisté podlahy. Alternativou je podezdění oken, což 
není pro tepelně-izolační vlastnosti vhodné. 
 
doplňky 
K oknům dodáváme i doplňky: venkovní parapety, vnitřní parapety, kočkovlezy, stínící 
technika a další ... 
 
montáž 
Okna a dveře se montují buď do stavebního otvoru nebo jako 
předsazená montáž před zdivo do izolace. Při tomto typu 
montáže se okna vykonzolovávají na ocelové nebo kompozitní 
kotvy. Při montáži velkoformátových skel je potřeba počítat s 
manipulační technikou. Pokud je stavba hůře dostupná je 
ideální na to upozornit již při zpracování nabídky. 
 
montáž do otvoru / předstazená montáž na ocelové kotvy / 
předstazená montáž na kompozitní kotvy / manipulační 
technika 
 
parotěsné pásky 
Dnes se již téměř standardně k montáži oken používají pro utěsnění spáry mezi oknem a 
zdivem parotěsné pásky. 
 
montáž s parotěsnými páskami / montáž bez parotěsných pásek 
 

 

http://www.janosik.cz/kliky

