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INTERIÉROVÉ DVEŘE,
PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ
PODLAHY.
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VZÁJEMNĚ HARMONICKY
SLADĚNÁ NABÍDKA OKEN,
CELOSKLENĚNÝCH SYSTÉMŮ, DOMOVNÍCH, INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A PŘÍRODNÍCH DŘEVĚNÝCH PODLAH
JOSKO.
JOSKO vyrábí produkty pro lidi – a jejich životní
prostor. Propůjčují mu individuální charakter a otvírají
nové perspektivy: udržitelně a s vizí.

MY VIEW Magalog
Nechejte se inspirovat!
Nyní zdarma na:
www.josko.at/magalog
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94

Čtyřnásobný vítěz

102

Čtyřnásobný vítěz ceny
za inovace

Celá paleta produktů Josko je vzájemně sladěná co do
designu, symetrie, barvy a materiálu a umožňuje
harmonický vzhled oken, domovních dveří,
interiérových dveří a přírodních dřevěných podlah.
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JOSKO SMARTMIX

SMART
MIX
Ty nejlepší nápady jsou často ty nejjednodušší. Nebyl by to skvělý nápad, kdyby u
vás doma do sebe všechny prvky skvěle
zapadaly? Přesně to nás napadlo. Proto
jsme vyvinuli filozofii Smart Mix od Josko:
Smart Mix vám nabízí možnost opticky
výrazné prvky obytného prostoru vzájemně
sladit: Od oken až po domovní a interiérové dveře, od přírodních dřevěných podlah
až po nejmenší detaily. Se Smart Mix jsou
materiál i design vzájemně ideálně sladěné
– nenarušují atmosféru obytného prostoru
a přesně vyhovují vašim požadavkům.
KOMBINUJTE A VYUŽÍVEJTE VÝHOD
Josko Smart Mix vám například nabízí
možnost vzájemně kombinovat různé
okenní a celoskleněné systémy z různých
materiálů: Zvenku v jednotném stylu pro
nerušivý vzhled fasády a uvnitř zcela dle
vašich představ. V obytném prostoru
můžete použít okna v kvalitním provedení
dřevo/hliník a v koupelně a sklepě levnější
okna v provedení plast/hliník, vše harmonicky sladěné s domovními a interiérovými
dveřmi a skvěle doplněno hodící se
přírodní dřevěnou podlahou Josko.
Tím docílíte individuálního řešení při
současně rozumném naplánování
rozpočtu. Protože Josko Smart Mix
znamená kombinovat a využívat výhod

současně: S designem obytného prostoru,
který bude absolutně vyhovovat vašim
osobním přáním i finančním představám.
MIX, KTERÝ MÁ VŽDY ÚSPĚCH
Další výhoda Josko Smart Mix: Vše od
jednoho výrobce a vzájemně sladěno v
designu, symetrii, barvě a materiálu.
Ušetříte proto čas i peníze při kombinování
a nemusíte si lámat hlavu, zda budou
produkty různých výrobců vzájemně ladit.
Promyšlená filozofie Smart-Mix zajistí, aby
byly všechny prvky stoprocentně ve
vzájemném souladu – a vám tak zbude
více času na nové nápady.

OKNA, DOMOVNÍ A
INTERIÉROVÉ DVEŘE
A PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ
PODLAHY VE VZÁJEMNÉM HARMONICKÉM
SOULADU.
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JEDNOTNÝ VZHLED A
RŮZNÉ MATERIÁLY:
Systém Smart Mix od Josko umožňuje
například flexibilní kombinaci oken v
provedení dřevo/hliník a oken v provedení
plast/hliník při zachování jednotného
vnějšího vzhledu a stylu fasády.
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JOSKO SMARTMIX

SMART
MIX

SMART MIX.
PŘESVĚDČIVÁ HARMONIE OBYTNÉHO
PROSTORU V
KAŽDÉM DETAILU.
SILVER GREY dub N06 a smrk N160

NATURE dub N07 a smrk N70

WHITE HEAVEN dub N09 a smrk N90

PEARL GREY dub N13 a smrk N130

6

Vizionářské sjednocení pro harmonické
bydlení z budoucnosti. 8 odstínů olejem
ošetřeného dřeva v provedení dub, smrk,
Oregon a modřín: Slaďte vzájemně
barevně okna, domovní a interiérové dveře
a podlahy.

BEACH dub N08 a smrk N80
White Heaven

Beach

Přírodní

Pearl grey

SCANDIC WHITE modřín a Oregon N333

BAŽINNÝ DUB NATUR dub N14 a smrk
N1400

BLACK PEARL dub N16
Podlaha SCANDIC WHITE modřín N333
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PRODUKTOVÉ NOVINKY JOSKO

NOVINKY 2019
INOVACE V
ESTETICE –
NOVINKY OD
JOSKO
DOMOVNÍ DVEŘE Z
PŘÍRODNÍHO DŘEVA
V PROVEDENÍ
DIVOKÝ DUB

Výroba oken a dveří, které splňují vyšší
požadavky než jen vzhled a funkci – to je
cílem firmy JOSKO. Výsledkem jsou
novinky a inovace 2019. S rodinou oken a
posuvných dveří Josko se podařilo vytvořit
systém, který je nekompromisně symetrický, variabilní a jen z poloviny tak široký,
jako běžná okna. K tomu byly sladěny
interiérové dveře ONE 56 APP a parapet z
přírodního dřeva. Kromě toho nově:
odstín oleje a vnější povrch domovních
dveří.

Naše série zarovnaných domovních dveří
NEVOS nadchne zvenku novým povrchem
z přírodního dřeva v provedení divoký dub
masiv. Záměrně autentický a přirozený
masivní vzhled se suky a trhlinami a spoji,
který podtrhuje surovou krásu přírodního
dřevěného materiálu.

ONE
Okna
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ONE Pevný díl Pevný díl
Dveře na terasu
ONE FixFrame

FixFrame ONE S
Posuvné dveře

ONE 56
APP

NOVÝ ODSTÍN OLEJE
WHITE PEARL

PARAPET Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA

Ideální doplněk pro nový systém oken a
posuvných dveří ONE od Josko:
Osvědčený systém interiérových dveří Josko MET
je k dispozici také jako systém ONE 56 APP. Nové
zárubně MET 56 jsou dodávány zcela dle přání jak
v zarovnané, tak i mírně předsazené variantě a
jsou rovněž individuálně realizovatelné jako
systém oken a posuvných dveří ONE.

Nový odstín oleje Josko White Pearl na
okna a domovní dveře je nabízen nejen
pro dub, dub se suky a dub hrubě řezaný,
ale také pro smrk, modřín a Oregon.
Bílé tóny se k produktům Josko skvěle
hodí. Navozují pocit klidu a čistoty,
prostoru a světla v místnosti. Stejně jako to
dokážou naše okna a celoskleněné prvky.
Jednoduchá elegance s maximálním
komfortem.

Josko nabízí komplexní řešení. Také u
nového vnitřního parapetu z přírodního
dřeva, který není jen harmonicky sladěn s
oknem, ale optimálně zapadá do celkové
vzhledu obytného prostoru. Dodává se ve
všech druzích dřeva a odstínech Josko,
jako například v antracitově šedé, černé
nebo v efektních odstínech práškového
lakování.
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RODINA OKEN JOSKO
PŘEHLEDNĚ

OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY

KRÁSNĚ
VELKÝ VÝBĚR

RODINA PRODUKTŮ MODERNÍ
Zarovnané, popř. mírně předsazené rámy a skla

OKNA

Požadavky na okna se každým dnem zvyšují.
Josko nabízí aktuálně tři rodiny produktů pro
milovníky různých stylů: moderní, klasickou a
novou – u ONE by Josko také Avantgarda.
Porovnejte tři rodiny a rozhodněte se, která se
bude nejlépe hodit do vašeho obytného
prostoru.

CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM

PLATIN

PLATIN PLUS

FIXFRAME PLATIN HS

SAFIR PURE

SAFIR PLUS

SAFIR BLUE HS

TOPAS

TOPAS PLUS

PLATIN BLUE HS

RODINA PRODUKTŮ AVANTGARDNÍ
Symetricky tenké profily

RODINA PRODUKTŮ KLASICKÁ
Předsazený design

OKNA

ONE
Okna
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ONE Pevný díl Pevný díl
Dveře na terasu
ONE FixFrame

FixFrame ONE S
Posuvné dveře

CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM

DIAMANT 89

TITAN 101

RUBIN 78

RUBIN 90

DIAMANT HS & RUBIN HS (obr. Diamant)

OPAL ALU

OPAL PLUS ALU

OPAL

OPAL PLUS

OPAL ALU HS

11

OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY

KRÁSNÉ POHÁDKOVÉ
VÝHLEDY
OKENNÍ SYSTÉMY JOSKO
PŘEHLEDNĚ

Okna toho dnes musí hodně zvládnout: Měla
by být energeticky úsporná tenká, pevná,
bezpečná a příjemná. Požadavky, které žádné
z oken a celoskleněných systémů Josko
neopomíjí. Získejte díky kompletnímu
sortimentu firmy Josko životní výhled.

VNĚJŠÍ

INTERIÉR

INTERIÉR

ONE

ONE App

ONE

Platin, Safir a Topas

Platin a Safir

Topas

Diamant/Titan a Opal

Diamant/Titan

Opal

AVANTGARDA

Symetricky tenké profily

MODERNÍ

Zarovnané, popř. mírně
předsazené rámy a skla

KLASICKÉ

Předsazený design

Foto: Florian Stöllinger
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ONE App dveře na terasu
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OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ:
TO DĚLÁ OKENNÍ SYSTÉMY
JOSKO JEDINEČNÝMI.

ZÁKLADNÍ OCHRANA PROTI
VLOUPÁNÍ DÍKY SÉRIOVÉMU UZAMYKÁNÍ NA
HŘIBOVÝ ČEP.
Bezpečí budí důvěru. Proto
jsou okna Josko sériově vybavena uzamykáním na hřibový
čep v kyvném ložisku. Ten
zajede do pouzdra zámku a
znemožní tak vysazení okenního křídla. Na přání jsou možné
úrovně bezpečnosti Quadro
Safe, SH 1 a RC2*.
UDRŽITELNÁ VÝROBA,, MADE IN AUSTRIA
Výroba šetrná k přírodním zdrojům ze 100 % v Rakousku s neustálými investicemi do ochrany
životního prostředí a udržitelnosti.

*RC2 (Resistance Class), dříve známá jako
WK2 (třída odolnosti), definuje zvýšenou
normovanou ochranu proti vloupání.

Veškeré používané dřevo pochází z udržitelného a certifikovaného lesního hospodářství.
Smrk, dub, modřín a německý ořech pocházejí výlučně z místních regionů.
Všechny zbytky materiálu z výroby jsou recyklovány, aby mohly být druhotně využívány, popř.
mohly být vráceny do výrobního procesu.
Josko používá plast bez olova a kadmia.
Rozsáhlé záruční plnění, garance kvality a servisní služby.

VYNIKAJÍCÍ IZOLACE
3 těsnění zajišťují vysokou
vzduchotěsnost a ochranu
před hlukem a tepelnými
ztrátami.

PERFEKTNĚ SEDÍ
Zvedák křídla zvedá snadno
křídlo při zavírání a zabraňuje,
aby se křídlo ve sklopené pozici
otočilo.

SKRYTÉ KOVÁNÍ.
Skryté kování umožňuje nejen
štíhlý tvar oken, ale drží také
otevřená okna díky zabudovanému omezovači v požadovaném úhlu otevření.

BEZBARIÉROVÝ PODLAHOVÝ PRÁH ISOSTEP
Díky zpevnění skelným
vláknem je zajištěna vynikající
tepelná izolace, stabilita a těsnost proti přívalovému dešti.
Nově! K dostání volitelně v
mnoha barvách laků.

Architekt Claus Radler
Foto: Paul Sebesta
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KRÁSNÉ
POHÁDKOVÉ VÝHLEDY
CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY JOSKO
PŘEHLEDNĚ
MODERNÍ
Jedno mají všechny celoskleněné
systémy Josko společné – docílíte s
nimi perfektního propojení s
venkovním prostorem a příroda
vstoupí k vám domů. V detailu jsou
dostupné v různých tloušťkách.

SAFIR BLUE
Elegantní a tenký
vzhled za nízké ceny.
Materiál: plast/hliník

PLATIN BLUE
Současná štíhlá prosklená architektura
pro otevřené, světlé bydlení s
možnými kompromisy v detailech.
Materiál: dřevo/hliník

FIXFRAME PLATIN
Bezrámová celoskleněná architektura
pro milovníky designu, u které
hrají roli i detaily.
Materiál: dřevo/hliník
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SAFIR BLUE

PLATIN BLUE

FIXFRAME PLATIN

FIXFRAME ONE

ELEGANTNÍ A TENKÝ
VZHLED ZA NÍZKÉ CENY.
Materiál: plast/hliník

SOUČASNÁ ŠTÍHLÁ PROSKLENÁ ARCHITEKTURA
PRO OTEVŘENÉ, SVĚTLÉ BYDLENÍ S MOŽNÝMI KOMPROMISY V DETAILECH.
Materiál: dřevo/hliník

BEZRÁMOVÁ CELOSKLENĚNÁ ARCHITEKTURA PRO
MILOVNÍKY DESIGNU, U KTERÉ HRAJÍ ROLI I DETAILY.
Materiál: dřevo/hliník

NEKOMPROMISNĚ SYMETRICKÉ, VARIABILNÍ A S
POUZE POLOVIČNÍ ŠÍŘKOU BĚŽNÝCH OKEN.

1.

2.

2.

2.

Materiál: hliník

2.

4.

4.

3.

3.

1.

1.

1.

1.
1.

3.

3.

3.

4.

3.
3.

2.

2.

Spojka Safir Blue HS
s pevným dílem Safir Blue
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1. Pevný díl zvedacích posuvných dveří
s úzkým rámem 56 mm. Může být uvnitř
zcela omítnut. Vně jej lze zaomítat s
viditelným rámem 26 mm.

3. Spojky mezi dvěma pevnými díly
jsou široké pouze 111 mm. Spojky
mezi zvedacími posuvnými dveřmi a
pevným dílem jsou široké 120 mm.

1. Pevný díl zvedacích posuvných dveří s
úzkým rámem 56 mm. Může být uvnitř zcela
omítnut. Vně jej lze zaomítat s viditelným rámem
26 mm.

2. Pevný díl s úzkým rámem 53 mm.
Může být uvnitř zcela omítnut až ke
zkosené hraně skla. Vně jej lze zaomítat s
viditelným rámem 26 mm.

4. Volitelně jsou možné jenskleněné rohy.

2. Pevný díl s úzkým rámem 57 mm. Může být
uvnitř zcela omítnut až ke zkosené hraně skla.
Vně jej lze zaomítat s viditelným rámem 26 mm.

1.+ 2. Všechny pevné díly se skutečným bezrámovým vzhledem uvnitř, vně i
vespod. Rám systému zabudován skrytý.

3. Spojky mezi dvěma pevnými díly jsou
široké pouze 114 mm, popř. se statickou
lizénou dokonce jen 66 mm. Spojky mezi
zvedacími posuvnými dveřmi a pevným dílem
jsou široké 103 mm, popř. 113 mm.

1.+ 2. Pevné díly volitelně s bezrámovým vzhledem (obr. dole) nebo se
symetricky sladěným rámem (obr.
vpravo).

3. Přechody mezi dvěma pevnými díly
jsou možné s velmi úzkými jen
skleněnými spoji nebo volitelně se
statickými lizénami dýhovanými v
barvě hliníku nebo z přírodního dřeva.

3. Viditelný rám má jen poloviční
šířku obvyklého rámu a je po obvodu
symetrický.

4. Volitelně možné i jen skleněné spoje a
jen skleněné rohy.

Spojka Platin Blue HS
s pevným dílem Platin Blue

Spojka FixFrame Platin HS
bezrámový pevný díl FixFrame
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Spojka ONE S s bezrámovým pevným
dílem FixFrame
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4. Přechody s úzkými jen skleněnými
spoji nebo volitelně se statickými
lizénami.

Celoskleněný systém ONE
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CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY

AVANTGARDA

S ONE by Josko začíná nová éra ve
výrobě oken. Designová rodina v
avantgardním stylu určená pro
všechny, kteří od svých oken a dveří
očekávají více, než aby jen plnily
svou funkci. S ONE jsou okna a
posuvné dveře poprvé důsledně
promyšlené do nejmenšího detailu
– nekompromisně symetrické,
variabilní a s pouze poloviční šířkou
běžných oken.

FIXFRAME ONE
Nekompromisně symetrické,
variabilní a s pouze
poloviční šířkou běžných oken.
Materiál: hliník
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REVOLUČNÍ OKENNÍ A
CELOSKLENĚNÝ
SYSTÉM
S ONE by Josko začíná nová éra ve výrobě
oken. Designová rodina určená pro všechny, kteří od svých oken a dveří očekávají
více, než aby jen plnily svou funkci. S ONE
jsou okna a posuvné dveře poprvé důsledně promyšlené do nejmenšího detailu
– nekompromisně symetrické, variabilní
a s pouze poloviční šířkou rámu běžných
oken.
ONE je pomyslným můstkem mezi minulostí a budoucností – s klasickou elegancí
dřívějších stavebních stylů a moderních
izolačních vlastností.
Jako rám drží obraz, tak i ONE podporuje
architekturu: Štíhlost, symetrie, jednoduchost a elegance.
Zevnitř je ONE prvkem interiéru a otvírá
zcela novou dimenzi zařízení interiéru než
kdykoli předtím. Je tedy ideální, pokud
byste chtěli flexibilně reagovat na nejnovější trendy v bydlení a plnit požadavky ušité
přímo na míru zákazníka.

Foto: Florian Stöllinger
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OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY AVANTGARDA

ESTETIKA
AVANTGARDA

OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY AVANTGARDA

SVĚTOVÁ NOVINKA
ONE by Josko
JEDEN SYSTÉM, JEDEN DESIGN.
Jedna rodina, jedno komplexní řešení.

ONE by Josko je vlastní rodina produktů
vyvinutá firmou Josko, u kterých mají
okna, s různými druhy otvírání a funkcemi
– jako jsou pevné díly, otočná/vyklápěcí
okna a posuvné dveře – jednotný štíhlý
vzhled rámů s šířkou 5 cm – na všech
čtyřech stranách, vně i uvnitř. Perfektně
kombinovatelné i s bezrámovým systémem
FixFrame od Josko.

ONE by Josko se uvnitř dodává ve dvou
variantách: V hliníku a jako verze App s
aplikacemi na povrchu z různých pro výrobu oken netypických materiálů. Vně jsou
obě varianty zcela totožné a lze je proto
montovat společně v jednom objektu.
Odkaz na video na www.josko.
at/vision

Fotografie: Florian Stöllinger

ONE by Josko Kompletní systém

VŠE VZÁJEMNĚ
LADÍ.
ONE by Josko je vzájemně
perfektně sladěný. Designová
rodina, u které vše patří k
sobě. Okna, dveře, rámy, kliky
– ano, dokonce ochrana prosti
hmyzu a slunci ji harmonicky
doplňují.
ONE
Okna
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ONE
Dveře na terasu

ONE
Pevný díl

Pevný díl
FixFrame

FixFrame ONE S
Posuvné dveře

Okna ONE s funkcí otáčení/
vyklápění.

Posuvné dveře FixFrame ONE
App S s venkovními žaluziemi
Easy Raffstore.

Soklová lišta se zarovnaným
ukončením u stěny

Klika oken ONE FE s čtvercovourozetou

Dveře na terasu ONE App se
sladěnou přírodní dřevěnou
podlahou Josko, obojí v dekoru
dub silver grey N06.
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OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY AVANTGARDA

MINIMALISTICKY ŠTÍHLÉ.
ONE je jiné než ostatní systémy oken a posuvných dveří.
ONE v sobě spojuje úzké a elegantní okenní rámy dřívějších stylů s technickými
vymoženostmi moderní doby. Svou novou koncepcí ONE ohromuje odborníky a
povyšuje technologii oken na její špičku.

Byly doby, kdy byly okenní rámy úzké a
okna se podřizovala fasádě. Pak přišla éra
izolačních skel se stále lepšími tepelně
izolačními vlastnostmi, stále silnějším zasklením – a stále širšími okenními rámy. S
ONE by Josko nyní nastává nová éra. ONE
vrací oknům úzkou eleganci: s moderním
trojitým zasklením a tepelně izolačními
vlastnostmi, vhodnými pro pasivní domy
– ale s minimálním viditelným rámem dřívějších stavebních stylů. Díky tomu je pryč
doba, kdy se musel design oken a dveří

podřizovat funkci a šířky rámů u oken, posuvných dveří a pevných dílů byly odlišné.
ONE by Josko znamená: Jednotný, štíhlý
design oken, posuvných dveří, pevných
dílů a ochrany proti hmyzu, nezávisle na
způsobu otvírání.

šířka necelé 3 prsty –
5 cm viditelná šířka křídla

MÉNĚ JE VÍCE.
šířka necelé tři prsty viditelná šířka křídla jen 5 cm.

Nový systém oken a posuvných dveří s velmi úzkým rámem: jen 5 cm - u všech prvků
a na všech čtyřech stranách. ONE by Josko
jsou jedinečná svým puristickým provedením, které je redukováno jen na to, co je
skutečně důležité:
méně je více.
Fotografie: Florian Stöllinger

Posuvné dveře ONE App

Otočná/vyklápěcí křídla ONE App
s parapetním polem

Fotografie: Florian Stöllinger
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NEKOMPROMISNĚ SYMETRICKÉ.
Proč okna dosud nebyla symetrická.
Už jste si někdy všimli, že okna nejsou pohledově vždy symetrická? Téměř všechna okna a dveře jsou po stranách a shora zaomítaná – ne však dole. Čím více se
zaomítá – tím: užší jsou viditelné šířky rámu – tím větší je rozdíl a tím i asymetrie.

ONE by Josko:
Znovuzrození
symetrie.

ONE tento problém vyřešil.
Vnitřní design působí jako rám
obrazu – po obvodu je stejně široký a
symetrický.
Tuto dokonalou symetrii najdete i při
pohledu zvenku, za předpokladu, že jste
se rozhodli pro designový parapet vyvinutý
čistě pro tento účel.

ONE je vždycky symetrický.
1. Obvodová symetrie
Zevnitř stejně jako zvenku.
Nahoře, dole, vlevo, vpravo.
2. Symetrie u vícedílných prvků
a rozdíleného druhu otvírání.
3. Hloubková symetrie
Žádné rozdíly v hloubce zasklení, protože
okenní tabule je u všech prvků usazena ve
středu.
ONE App dveře na terasu

28
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Krása symetrie od ONE s designovým
parametrem ALU DS2 fascinuje na první
pohled. Designový parapet nezajišťuje jen
stejně úzký vzhled rámu ONE po celém
obvodu, ale dokonce zvýrazňuje jeho
symetrii.

OBVODOVÁ
SYMETRIE.

Důmyslnost je nedílnou součástí okna.
Obojí v dokonalé jednotě – celková symetrická kompozice nadčasově jednoduché
elegance.

ONE v porovnání. Viditelná symetrie po obvodu všech 4 stran.

2
Jako u běžných oken nenajdete u ONE
mezi otvíravými prvky a pevnými díly žádné
rozdíly v hloubce zasklení. Kromě toho má
ONE vně i zevnitř velmi malý odskok od
skla. Jednoznačně estetické řešení.

ONE by Josko
-- Jen 5 cm viditelné šířky rámu, šířka
necelé 3 prsty
-- Viditelná symetrie po obvodu všech
čtyř stran

Obvyklé okno
-- S dominantně širokým rámem
-- Nesymetrické: Čím více je zaomítáno, tím asymetričtější je pohled.
Dole zůstává široký okenní rám.

www.josko.one
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ONE v porovnání. Pevný díl a otočné/vyklápěcí křídlo v jedené konstrukci.

11 cm

14 cm

SYMETRIE U
VÍCEDÍLNÝCH
PRVKŮ.

Symetrický vzhled rámu i u vícedílných prvků.

designový parapet ALU DS2 - bez viditelných šroubových spojů k okennímu rámu.

Průběžně úzká symetrie ONE se projevuje i
u vícedílných prvků oken a dveří. Viditelná
šířka rámu ve středu je jen 11 cm – o něco
více než šířka dlaně. Vzhled rámu typický
pro ONE při tom zůstává zachován: Dělící
mezera je tak přesně uprostřed.

Všechna křídla s rozdílnou funkcí (jako
např. otočná/vyklápěcí okna a pevné díly)
jsou zcela symetrická a lze je umisťovat vedle sebe nebo nad sebe. Úzký a po obvodu
symetrický vzhled rámu je při tom vždy
stejný. Zevnitř stejně jako zvenku.
Jeden systém jeden design.

ONE by Josko
-- Pevný díl a otvíravý díl se stejnou viditelnou
šířkou rámu a stejnou tloušťkou skla – uvnitř
i vně

Obvyklé okno
-- Pevný díl a otvíravý díl nejsou v žádném případě
symetrické

3

HLOUBKOVÁ SYMETRIE.
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1

Symetrický vzhled rámu i u
vícedílných prvků.

Parapet se
smyslem pro symetrii.

OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY AVANTGARDA
Posuvné dveře ONE App a bezrámový celoskleněný systém FixFrame
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MAXIMÁLNĚ NEOMEZENÁ
VOLBA MATERIÁLU
ONE App: Neomezená volba
materiálu a stylu.

ONE v porovnání. Vnitřní vzhled otočných/vyklápěcích oken.

Celá desetiletí bylo možné u oken volit
mezi dřevem, plastem nebo hliníkem.
S ONE App se nyní otvírají zcela nové
možnosti. Revoluční technologie App od
ONE nadchne překrásnými povrchovými
aplikacemi pro maximální dojem.

Nejprve okno,
pak App.
ONE App nabízí i velmi praktické výhody:
Proto je volba individuální vnitřní aplikace
na přání možná až po montáži oken. Předejde se tak poškození aplikace nečistotami, stavební vlhkostí a stavebními pracemi.
App se nanáší až nakonec.

ONE App skutečná ocel

Nové inovativní
materiály.
Kromě ušlechtilých a osvědčených dřevěných povrchů od Josko divoký dub, dub,
smrk, modřín a Oregon jsou u ONE App
možné i ořech, Art-Beton, sklo, kartáčovaný hliník a skutečná ocel.

ONE APP
Uvnitř s maximálně neomezenou volbou materiálu

Běžná hliníková okna
Zevnitř dostupná i v provedení jako
hliníková

Skutečná ocel

34

Díky tomu lze ONE App perfektně sladit s
téměř každým stylem bydlení – individuálně pro každý obytný prostor dle konkrétní
architektury. Pro ty, kteří hledají něco
mimořádného.

Lesklé sklo

Kartáčovaný hliník

Druh betonu

Dřevo
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ESTETIKA
MODERNÍ
OKNA A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY PRO
MILOVNÍKY DESIGNU.
V věcech inovativního designu je Josko s
předních značek v oboru. Ve stylové skupině Moderní najdete naše produkty pro
vysoké nároky.

MODERN CLASSIC.
Trend moderního komfortu.
Naše nové moderní okenní systémy spojují
již nyní současný, jednoduchý design s
elegantním, klasickým vzhledem a
osvědčenou špičkovou technologií. Nové
možnosti kombinací – s příčkami tenkými
pouze 25 mm – se otvírají zcela nové
kreativní možnosti. Ideálně pro bydlení, u
kterého jdou ruku v ruce moderní
architektonické nároky s nadčasovým
komfortem.
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MODERNÍ
OKENNÍ, POSUVNÉ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY

ESTETIKA S CHYTRÝMI ŘEŠENÍMI:
DALŠÍ VÝHODA MODERNÍCH
OKENNÍCH SYSTÉMŮ

DŘEVO & PLAST –
PERFEKTNÍ SPOJENÍ MEZI
INTERIÉREM A EXTERIÉREM

Architekt: DI Christine Müller-Zarl
Foto: Andreas Hofer

RODINA PLATIN
Zarovnaná úspěšná série
Platin. A nově:
Platin Plus jako tepelně
optimalizovaná varianta.

RODINA SAFIR
Vítěz Reddot.
Safir Pure je zarovnaná,
štíhlá a stabilní.
Safir Plus je také tepelně
optimalizovaná.

SYSTÉM 3 OKEN VNĚ S JEDNOTNÝM VZHLEDEM V HLINÍKU,
ZEVNITŘ VOLITELNĚ V PROVEDENÍ DŘEVO NEBO PLAST:
Designová okna od Josko jsou kombinovatelná. Jednotný vzhled
zarovnaného skla a rámu vně díky vnějšímu hliníkovému plášti
odolnému proti povětrnostním vlivům – různé materiály, vždy har-
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RODINA TOPAS
Topas – s patentovanou
inovací za zaváděcí cenu.
Topas Plus je navíc tepelně optimalizovaná.

monicky sladěné s obytným prostorem uvnitř. Kombinovatelnost
zarovnaných oken v provedení dřevo/hliník a plast/hliník u jednoho
domu je velmi finančně výhodné. Výsledkem není jen hezký
vzhled, ale díky zarovnaným plochám i snadná údržba.

PŘÍJEMNĚ SNADNÁ ÚDRŽBA
Okna od Josko se nevyznačují
jen jednoduchou elegancí,
ale také minimálními poža-

davky na údržbu. Díky tomu
se všechny vodorovné plochy
i profil pohodlně a snadno
udržují.

SÉRIOVĚ DODÁVANÝ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ
Chrání okno před
povětrnostními vlivy a prodlužuje
jeho životnost. Hliníkový plášť se
dodává v mnoha barvách RAL,
efektech, designu nebo jako
eloxovaný. Kromě toho je
standardně vysoce odolný proti
povětrnostním vlivům.

ŠTÍHLÉ RÁMY
Díky zkosenému tvaru zevnitř a
vzhledu bez zasklívacích lišt
jsou rámy ještě jemnější a
elegantnější. Kromě toho
zajišťují maximální přístup
světla při vynikajících tepelně
izolačních vlastnostech.

SÉRIOVĚ DVOJITÁ
LEPENÁ SKLA
Díky speciální technologii
lepení jsou okna odolnější proti
chladu, hluku a větru, protože
okenní tabule jsou vně i zevnitř
těsně přilepené k rámu. Navíc
zvýšená ochrana proti vloupání
a stabilita.

BEZBARIÉROVÝ
PODLAHOVÝ PRÁH
Podlahový práh Isostep
zajišťuje díky zpevnění skelným
vláknem vynikající tepelnou
izolaci a ochranu proti
přívalovému dešti. Nově!
Volitelně lze dodat i v
lakovaném provedení.

SKRYTÉ KOVÁNÍ SÉRIOVĚ
Skryté kování pomáhá docílit
elegantnějšího tvaru vašich
oken.

TROJITÉ SKLO SÉRIOVĚ
Snížené pronikání chladu díky
sériově dodávanému trojitému
sklu s Ug 0,5.
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PLATIN
RODINA OKEN DŘEVO/HLINÍK

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ: TO DĚLÁ
RODINU OKEN PLATIN TAK VYJÍMEČNOU.

TROJITÉ*
ZAROVNANÉ

ZAROVNÁNÍ
Rodina Platin má nejen vně
zarovnané sklo a rám, ale má
zarovnaný rám i zevnitř pro
ještě jednodušší vzhled.

Provedení Josko

Provedení běžné v oboru

ŽÁDNÉ ZASKLÍVACÍ LIŠTY
& MEZERY, ALE ŠPIČKOVÝ
DESIGN.
Profily křídel rodiny Platin jsou
u Josko speciálně lepeny, což
působí ušlechtileji a harmoničtěji než běžný vzhled vrstvených desek s jejich rozdílnou
strukturou a barvou. Zkosený
tvar zajišťuje štíhlý vzhled, vyšší
prostup světla do místnosti a
poskytuje stavebně fyzikální

výhodu, že vzduch v místnosti
proudí směrem k okraji skla
snadněji a eliminuje se tak
tvorba kondenzátu na okraji
skla během chladnějšího ročního období. Pokud by se na
okraji skla voda srážela, odteče
a nezpůsobí škody na dřevě.

DÍKY EXTRÉMNĚ ŠTÍHLÝM
RÁMŮM
Platin nikdy nepůsobí nápadně,
nechá do místnosti pronikat dostatek světla, což je u
dvoukřídlých oken výhodou.

STŘÍDAVÝ FALC
Střídavý falc u stupňovitého
zasklení Platin a Platin Plus je
frézován z jednoho kusu.
Odpadá tím nutnost vložení
lišty.

KARTÁČOVANÉ DŘEVO
PŮSOBÍ PŘIROZENĚJI
Měkké součásti ve dřevě jsou
vykartáčované. Tvrdší části,
jako jsou letokruhy, zůstávají
zachovány, jsou lépe využívány
a dřevo je tak odolnější.

UDRŽITELNOST
Rodina Platin se dodává v
provedení smrk, dub a Oregon
z udržitelného lesního
hospodářství. Smrk a dub
dokonce pocházejí z místních
lesů.

Platin

Rodina Platin

NOVĚ!

PLATIN
Čistá úspěšná okna v
provedení dřevo/hliník z
rodiny Platin.

PLATIN PLUS
Okna s maximální přirozeností i
v případě izolačních vlastností
a materiálu.

Nejlepší hodnoty:
Uw 0,73 W/m2K
Výhody systému: 82 mm

Nejlepší hodnoty
Uw 0,71 W/m2K
Výhody systému: 103 mm
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NOVĚ! DIVOKÝ DUB
Charakteristický a zemitý. Opravdový a nefalšovaný. Dub z
divokého porostu s dohněda vytmelenými suky působí přirozeně,
jak je to v současnosti v trendu.
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ZVEDACÍ POSUVNÉ DVEŘE PLATIN BLUE HS
BEZPOCHYBY KRÁSNÉ PROPOJENÍ S VENKOVNÍM PROSTOREM.

DVEŘE NA TERASU RODINY PLATIN.
ZVENKU BEZPEČNÉ, ZEVNITŘ KOMFORTNÍ.

Dveře na terasu Platin, zevnitř,
dub N03 natural
Architekt: VINI SIXTUS, Architekt Mag.arch. Vinzenz Naderer, Fotografie: Andreas Hofer

Zvedací posuvné dveře Platin Blue osazené
jednoduchými, štíhlými rámy se vzhledem zarovnaného skla. Jako dveře v provedení dřevo/hliník
nabízí uvnitř komfort dřeva a zvenku odolnost
hliníku. Jako propojitelný prvek je flexibilní a
ideálně kombinovatelný s pevným dílem Blue.

LADÍ S MNOHA SYSTÉMY.
Ideálně se hodí k celoskleněnému systému
Platin Blue a sérii oken Platin a ke všem moderním systémům oken Josko a celoskleněným
systémům.
SNÍŽENÝ PROSTUP CHLADU.
Trojité sklo a rám z masivního dřeva zajišťují
minimální prostup chladu.
SÉRIOVĚ Ug 0,5
Platin Blue od Josko se sériově vyrábí s trojitým
sklem Ug 0,5 (v porovnání s konkurencí je často
Ug 0,6)
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BEZBARIÉROVÝ PRÁH
Bez nebezpečí zakopnutí, na
přání se systémově
integrovatelným posuvným
rámem s ochranou proti hmyzu
v prahu.

JEDNODUCHÉ VODICÍ KOLEJNICE
Estetika je u Josko znát v
každém detailu. Horní vodicí
kolejnice je jednoduchá a má
esteticky dokonalý tvar.

DVEŘE NA TERASU KLIKA
ZG3
Běžné kliky dveří na terasu

OTOČNÉ PŘITAHOVACÍ
MADLO PRO DVEŘE NA
TERASU.
Rovněž praktické a zároveň
estetické je přitahovací madlo
vyvinuté firmou Josko.
Výzva spočívala v tom, aby bylo
tenké a ploché, aby sedělo bez
problémů pod posuvný rám
ochranné síťky proti hmyzu a
přesto pevně drželo. Předčí ale
i jiná na trhu nabízená řešení.

KRÁSNÉ ZÁVĚSY Z
UŠLECHTILÉ OCELI
Exkluzivně u dveří na terasu v
provedení dřevo/hliník: Krásné
závěsy z ušlechtilé oceli pro
těžká a vysoká křídla dveří.
Nově! se dodává i v černé
barvě.

BEZBARIÉROVÝ PODLAHOVÝ PRÁH
Podlahový práh Isostep zajišťuje díky zpevnění skelným vláknem vynikající tepelnou izolaci
a je konstruován jako ochrana
proti přívalovému dešti.
Nově! Volitelně lze dodat i v
lakovaném provedení v mnoha
barvách.

VELKÉ ROZMĚRY
Dveře na terasu jsou možné do
maximální výšky 3 metry.
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FIXFRAME PLATIN
NEKOMPROMISNĚ AVANTGARDNÍ.
BEZRÁMOVÁ CELOSKLENĚNÁ ARCHITEKTURA.
FIXFRAME PLATIN
Od 2004 je Josko průkopníkem v celoskleněných systémech. S FixFrame Platin udává
Josko především v detailech nové standardy
a nabízí architektům ještě více neomezené
kreativity bez překážek ve statice, těsnosti a
tepelně izolačních vlastnostech.

MNOHO INOVATIVNÍCH VÝHOD:

DRENÁŽNÍ ŽLAB
Pro rychlé, bezpečné odvádění
velkého množství vody. Nyní i jako
černě eloxovaný designový rošt.

PODLAHOVÝ PRÁH ZPEVNĚNÝ
SKELNÝM VLÁKNEM
Bezbariérový a s jednoduchou strukturou
Nově! Volitelně lze dodat i v lakovaném
provedení v mnoha barvách.

ŠTÍHLÝ & JEDNODUCHÝ DESIGNOVÝ PARAPET
Exkluzivně u Josko. Inovativní řešení
parapetů je podstatně nižší než jiné
běžné parapety. Nejsou viditelné žádné
upevňovací šrouby.
Zajištěna kontrolovaná zadní ventilace
a boční utěsnění k tělesu stavby.
Pro porovnání: Běžný parapet

SKRYTÉ UPEVNĚNÍ LANEK & POSUVNÉHO RÁMU OCHRANY PROTI
HMYZU
Skrytý a bezbariérový posuvný rám
ochrany proti hmyzu, poprvé u Josko
vedený shora, k tomu jednoduchá, nová
vodicí kolejnice
TECHNICKÁ DATA:
Vynikající hodnoty díky trojitému sklu
Ug 0,5 Uw 0,58 w/m² K
Pevný díl: Max. výška prvku až 4,5 m
a volitelně certifikovaná protipožární
ochrana.
Dle výběru skla vhodné pro nízkoenergetické, pasivní nebo energeticky plusové
domy.
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ZAROVNANÉ A TENKÉ
MONTOVANÉ DÍLY
Zarovnání s montovanými díly u oken a
dveří na terasu.

SILNÁ STATIKA I PŘES
TENKÝ DESIGN
Hlubší systémový rám pro silnější skleněné konstrukce až 68 mm a stabilní, tenké
statické lizény.
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PLATIN BLUE
TENKÁ SKLENĚNÁ ARCHITKERURA
PRO OTEVŘENÝ, SVĚTLÝ OBYTNÝ PROSTOR.
Druhý celoskleněný systém od Josko:
Platin Blue. Úžasně tenký rám – zvenku
hliník, zevnitř dřevo – sluší moderní
architektuře.
Rovněž působivý je poměr ceny a výkonu.
Platin Blue lze finálně spojovat – což
usnadňuje realizaci a montáž a Platin Blue
je tak ideální nejen pro novostavby, ale i
renovace.

U spojovaných variant mohou zákazníci s
vysokými nároky na estetiku volit mezi
krásnými jen skleněnými spoji, klasickým
dřevěným rámem nebo tenkými hliníkovými profily. Samozřejmě jsou pro Platin Blue
v nabídce i hotově integrovatelné prvky
(okna Platin, Platin Plus, zvedací posuvné
dveře Platin Blue, dveře na terasu Platin a
domovní dveře Nevos Alu SET).

MNOHO INOVATIVNÍCH VÝHOD:

JEN SKLENĚNÉ SPOJE
Technologicky vyspělým řešením je
pouze skleněný spoj. Lze jej
provést podélně nebo v rohu.
Volitelně s hliníkovým krytem nebo
kvalitním emailovým okrajem bez
hliníkového krytu.

BEZBARIÉROVÝ PRÁH
Bez nebezpečí zakopnutí, lze
dokonce integrovat předsazený
posuvný rám s ochranou proti
hmyzu.

VELMI TENKÝ RÁM
Tím je dosaženo maximálního
podílu skla, průhledu a světlosti –
při současně optimálních tepelně
izolačních vlastnostech. Rám je tak
tenký, jako je celoskleněný systém
v provedení plast/hliník: Safir Blue.

SNADNÁ VÝMĚNA SKLA
Sklo lze při poškození zvenku
vyměnit.

SPOJ SE STATICKOU LIZÉNOU
Statická lizéna zajišťuje silnou
stabilitu a zvenku vypadá jako jen
skleněný spoj.
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ZAROVNANÉ PRVKY
Okna a dveře na terasu jsou zvenku a zevnitř zarovnané.
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OKENNÍ SYSTÉMY MODERNÍ

SAFIR
RODINA OKEN PLAST/HLINÍK

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ: TO DĚLÁ
RODINU OKEN SAFIR TAK VYJÍMEČNOU.

TROJITÉ*
ZAROVNANÉ

ZAROVNÁNÍ
Rodina Platin má nejen vně
zarovnané sklo a rám, ale má
zarovnaný rám i zevnitř pro
ještě jednodušší vzhled. Kromě
toho je sériově dodáváno
skryté kování s omezovačem
úhlu otevření.

SAFIR PURE
Zarovnané. Štíhlé. Stabilní.
Designová okna Josko v
provedení plast/hliník pro nízký
rozpočet.

SAFIR PLUS
Zarovnané. Štíhlé. Stabilní.
Teplé. Designová okna Josko v
provedení plast/hliník, která
udávají nová standardy.

Nejlepší hodnoty
Uw 0,71 W/m2K
Výhody systému: 100 mm

Nejlepší hodnoty
Uw 0,67 W/m2K
Výhody systému: 100 mm

48

Rodina Safir

SKRYTÉ KOVÁNÍ
Skryté kování pomáhá docílit
elegantnějšího tvaru vašich
oken.

TEPELNĚ OPTIMALIZOVANÉ
NAPOJENÍ PARAPETU
Volitelně jádro z termopěny
nyní také u napojení parapetu.

S DORAZOVOU LIŠTOU
Dorazová lišta pro okna s
předsazením skrývají viditelnou
spáru mezi oběma křídly.

BEZ DORAZOVÉ LIŠTY
Především u zevnitř
zarovnaných systémů se
objevuje opticky stejnoměrná
viditelná lišta mezi rámem a
křídlem.

KOMFORT
SNADNÁ ÚDRŽBA
Snadné čištění díky konturám
profilů nenáročných na údržbu.

SPOJKA
Velmi tenké lizény pro stabilní
spoje a dřevěné sloupky. Pevné
díly se finálně zasklívají a
šroubují na místě.

PATENTOVANÁ
STRUKTURA PROFILŮ
Inovativní a patentovaná
struktura profilů dodatečně zesiluje rám a zajišťuje maximální
tepelně izolační vlastnosti.

ZKOSENÁ HRANA SKLA BEZ
ZASKLÍVACÍCH LIŠT
Zkosený tvar popouští více
světla do místnosti.
Umožňuje tak ještě štíhlejší
vzhled.
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S okny v provedení plast/hliník Josko spojuje hned čtyři přednosti: Okna jsou zarovnaná, štíhlá, s vynikající
tepelnou izolací a stabilní. Kromě toho nabízí okna v
provedení past/hliník větší přístup světla díky štíhlému,
zkosenému a stabilnímu rámu křídla a nejen to.

Fascinující tenké plastové zvedací posuvné
dveře Safir Blue. Spojením s perfektně
sladěnými okny v provedení plast/hliník ze
série Safir a Topas tak vzniká první
plastový celoskleněný systém Josko:
Poprvé také jako moderní celoskleněný
design v cenově výhodném provedení z
plastu.

ŠTÍHLÝ DESIGN KŘÍDEL SE
ZAROVNANÝM SKLEM
Poprvé u Josko. Moderní
celoskleněný design v cenově
výhodném provedení z plastu.
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ZAROVNANÉ ZAPUŠTĚNÉ
HORNÍ VODICÍ KOLEJNICE
Technologie ustupuje do
pozadí a je tak dosaženo
jednoduchého vzhledu v
porovnání s běžnými zvedacími
posuvnými okny z plastu.

OKENNÍ SYSTÉMY MODERNÍ

DVEŘE NA TERASU
RODINY SAFIR

ZVEDACÍ POSUVNÉ
DVEŘE SAFIR BLUE HS
BEZPOCHYBY KRÁSNÉ
PROPOJENÍ S VENKOVNÍM PROSTOREM.

Dveře na terasu
Spojení s pevným
dílem a velmi
štíhlá lizéna.

8 VODICÍCH KLADEK.
SNADNÁ OBSLUHA.
Ne obvyklé 4, ale až 8 vodicích
kladek, zajišťuje snadnou
obsluhu až 400 kg těžkých
křídel.

BEZBARIÉROVÝ PRÁH
Bez nebezpečí zakopnutí, lze
dokonce integrovat předsazený
posuvný rám s ochranou proti
hmyzu. Nově! Volitelně lze
dodat i v lakovaném provedení
v mnoha barvách.

VELMI ŠTÍHLÁ LIZÉNA
Pro stabilní spoj, jak je zobrazeno na obrázku vpravo
nahoře.
DVEŘE NA TERASU
až 2,70 metrů
Možná maximální výška

VELMI TENKÝ RÁM
Vně jsou zarovnaná skla a
zevnitř a vně zarovnané rámy.

BEZBARIÉROVÝ PODLAHOVÝ PRÁH
Práh Isostep zajišťuje díky
zpevnění skelným vláknem
vynikající tepelnou izolaci a je
konstruován jako ochrana proti
přívalovému dešti.
Nově! Volitelně lze dodat i v
lakovaném provedení v mnoha
barvách.
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CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY MODERNÍ

SAFIR BLUE
ELEGANTNÍ A
OHROMNĚ
ŠTÍHLÉ
Nové zvedací posuvné dveře v provedení
plat/hliník a nový štíhlý pevný díl představují spolu se stávajícími designovými okny
v provedení past/hliník z rodiny Safir a
Topas nový celoskleněný systém: Safir Blue.
Ohromující štíhlý vzhled pro maximální
průhled – a to za nižší ceny. Kromě ONE,
FixFrame Platin a Platin Blue je Safir Blue
čtvrtým celoskleněným systémem od
Josko.

ELEGANTNÍ A EFEKTIVNÍ
Téměř bezrámový vzhled zajišťuje otevřený,
světlý prostor a splňuje veškeré nároky,
které klade moderní architektura na
neomezený obytný prostor - a to poprvé v
cenově výhodnějším provedení z plastu.
Vnitřní design bez zasklívacích lištu a
zarovnaný venkovní vzhled moderní
architektuře sluší a oba přispívají k
příjemnému komfortu.
KOMBINOVATELNOST
Úzké rámy přesvědčí – rovněž jako u
celoskleněného systému v provedení
dřevo/hliník – vně s odolným hliníkem. Tak
lze oba systémy harmonicky použít u
jednoho objektu, což je nejen architektonicky důmyslné, ale také levnější.
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MNOHO INOVATIVNÍCH VÝHOD:

BEZBARIÉROVÝ PRÁH
Bez nebezpečí zakopnutí, lze
dokonce integrovat předsazený
posuvný rám s ochranou proti
hmyzu.
Nově! Volitelně lze dodat i v
lakovaném provedení v mnoha
barvách.

VELMI TENKÝ RÁM
Dodává se i v plastovém provedení.
Tím je dosaženo maximálního
podílu skla, průhledu a světlosti –
při současně optimálních tepelně
izolačních vlastnostech. Rám je
tenký jako exkluzivní model v
provedení dřevo/hliník: Platin Blue.

DESIGN BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠT
Pěkné je to, co není vidět – tedy
zasklívací lišty a spáry.
Štíhlý vzhled díky zkoseným
rámům zvyšuje i přístup světla a
získávání sluneční energie.

ŠTÍHLÝ DESIGN KŘÍDEL SE ZAROVNANÝM SKLEM
Poprvé u Josko. Moderní celoskleněný design v cenově výhodném
provedení z plastu.
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OKENNÍ SYSTÉMY MODERNÍ

TOPAS
RODINA OKEN PLAST/HLINÍK

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ: TO DĚLÁ
RODINU OKEN TOPAS TAK VYJÍMEČNOU.

VNĚJŠÍ
ZAROVNANÉ

TEPELNĚ OPTIMALIZOVANÉ
NAPOJENÍ PARAPETU
Volitelně jádro z termopěny
nyní také u napojení parapetu.
ZAROVNÁNÍ
Zarovnání skla a rámu zvenku.
Zevnitř mírně předsazené bez
zasklívacích lišt – pro snadnější
čištění.

Rodina Topas

TOPAS
Zarovnaná a štíhlá designová
okna v provedení plast/hliník
pro nízký rozpočet.

TOPAS PLUS
Zarovnaná a štíhlá designová
okna v provedení plast/hliník
s termopěnou.

Nejlepší hodnoty
Uw 0,74 W/m2K
Výhody systému: 84 mm

Nejlepší hodnoty
Uw 0,68 W/m2K
Výhody systému: 84 mm
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PATENTOVANÁ
STRUKTURA PROFILŮ
Inovativní a patentovaná
struktura profilů dodatečně zesiluje rám a zajišťuje maximální
tepelně izolační vlastnosti.

KOMFORT
SNADNÁ ÚDRŽBA
Snadné čištění díky konturám
profilů nenáročných na údržbu.

SPOJKA
Pevné díly se finálně zasklívají a
šroubují na místě.

ZKOSENÁ HRANA SKLA BEZ
ZASKLÍVACÍCH LIŠT
Zkosený tvar popouští více
světla do místnosti.
Umožňuje tak ještě štíhlejší
vzhled.

SKRYTÉ KOVÁNÍ
Skryté kování umožňuje nejen
štíhlý tvar oken, ale drží také
otevřená okna díky zabudovanému omezovači v požadovaném úhlu otevření.
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OKENNÍ SYSTÉMY MODERNÍ

DVEŘE NA TERASU
RODINY TOPAS
Krásné a s vynikajícími tepelně izolačními
vlastnostmi. Topas jsou zvenku zarovnaná,
štíhlá a zapadají vizuálně bezvadně do stávajícího designu rodiny oken. Kromě atraktivního vzhledu pomáhají udržovat vnitřní
doporučené hodnoty. Především tepelně
izolačních vlastností šetřících náklady na
vytápění a zatížení životního prostředí. Topas
Plus s dodatečným jádrem z termopěny tyto
hodnoty dokonce překonávají. Vysoký podíl
skla umožňuje větší pronikání světla a tím i
využívání sluneční energie zdarma. Uvnitř má
design oken Topas v provedení plast/hliník
lehce předsazený vzhled.
Topas a Topas Plus jsou atraktivní jako zaváděcí modely i svým nízkým rozpočtem, aniž by
tím utrpěl vnější vzhled.

Fotografie: Roland Wimmer

BEZBARIÉROVÝ
PODLAHOVÝ PRÁH
Dveře na terasu zajišťují díky
zpevnění skelným vláknem
vynikající tepelnou izolaci a
jsou konstruovány jako
ochrana proti přívalovému
dešti.
Nově! Volitelně lze dodat i v
lakovaném provedení v mnoha
barvách.
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VELKÉ ROZMĚRY
Dveře na terasu jsou možné do
maximální výšky 2,7 metry.
Kromě toho umožňují
inovativně umístěné dodatečné
vyztužení v profilu.
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OKENNÍ SYSTÉMY MODERNÍ

MODERN CLASSIC
ZAROVNANÁ OKNA S PŘÍČKAMI

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ:
TO DĚLÁ MODERN CLASSIC TAK VÝJIMEČNOU.

NOVĚ!
CLASSIC

PLATIN
CLASSIC

SAFIR
CLASSIC

TOPAS
CLASSIC

Modern Classic

PESTRÉ MOŽNOSTI
REALIZACE.
Moderní design s jedinečným, klasickým
šarmem: Odteď jsou naše moderní okenní
systémy Platin, Platin Plus, Safir Pure, Safir
Plus, Topas, Topas Plus a příslušný pevný díl
volitelně dostupné zvenku s odskokem od
skla 9 mm. To umožňuje i přes zarovnaný
vzhled elegantní kombinaci s velmi
štíhlými, jen 25 mm úzkými příčkami –
ideálně pro aktuální trendy v bydlení s
nadčasovým komfortem, dokonce
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například pro městské lofty s originálním
architektonickým charakterem. Další
inovace: Naše moderní produkty v oblasti
oken jsou dodávány volitelně i se
zasklívacím můstkem z černého plastu – s
výhodou minimalizovaného tepelného
mostu v porovnání se zasklívacími můstky
z kovu.

ZASKLÍVACÍ MŮSTEK
TEPLO & ŠTÍHLÝ PROFIL
Z černého plastu – výhodou
eliminace tepelného mostu
v porovnání se zasklívacími
můstky z kovu a při tom okno
působí ušlechtile a jednoduše.

PŘÍČKY
ZAROVNANÉ & ŠTÍHLÉ
Zarovnaný rám a s odskokem
od skla jen 9 mm také téměř
zarovnaný vzhled skla.
PLATIN CLASSIC
25 mm tenké a zarovnané příčky.
Ideální pro moderní nároky s
nadčasovým komfortem.

59

OKENNÍ SYSTÉMY KLASICKÉ

ESTETIKA
KLASICKÁ
ARCHITEKTURA BYDLENÍ. SAMOZŘEJMĚ
NADČASOVÁ.
Tradiční linie od Josko je určena pro
všechny milovníky klasického stylu.
Design zde není v rozporu se současnými
trendy, ale je nadčasový. Typický pro
klasický styl je čistý dojem. Komfort je
požadavek, který se zde daří plnit.
VENKOVSKÝ STYL JE ZACHOVÁN.
Právě v dnešní hektické době lidé touží po
klidu venkovského života. Z této potřeby
získává venkovský styl na stále vyšší oblibě.
Josko nabízí u svých klasických/tradičních
oken a dveří tuto přirozenost a útulnost,
díky které si můžete domů přinést trochu
venkova.
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OKENNÍ SYSTÉMY KLASICKÉ

KLASICKÉ
OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY
NADČASOVÝ DESIGN S
DŮRAZEM NA ÚTULNOST.

RODINA DIAMANT 89& TITAN 101
Diamant 89. Klasika mezi
okny v provedení dřevo/
hliník. Titan 101 zajišťuje
s o 15 % větší tloušťkou
dřeva další stabilitu a
100% přirozenou tepelnou ochranu zcela bez
pěnového jádra.

RODINA OPAL ALU
Opal – moderní technologie za příznivou cenu.
Opal Alu Plus je navíc
tepelně optimalizovaný.

SYSTÉM 2 OKEN, ZVENKU JEDNOTNÝ VZHLED.
PŘEDSAZENÉ S HLINÍKOVÝM PLÁŠTĚM VNĚ.
Tradiční linie od Josko je určena pro všechny milovníky klasického
stylu. Systémy 2 oken klasické rodiny oken jsou zvenku i zevnitř
předsazené. I přes různorodost materiálu zevnitř (dřevo a plast) zajišťují zvenku díky hliníkovému plášti harmonicky jednotný vzhled.
Architekt: Claus Radler Architektura
Foto: Erwin Wimmer
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OKENNÍ SYSTÉMY KLASICKÉ

ESTETIKA S CHYTRÝMI ŘEŠENÍMI:
JEDONEČNOST KLASICKÝCH
RODIN OKEN PLUS.

studio be, Hamburg

PŘEDSAZENÝ DESIGN
Okenní rám, křídlo a sklo jsou předsazené. Dobře známý styl
oken se montuje především u klasických a tradičních domů bez
nutnosti vzdání se požadavků na moderní technologie.

SMART MIX
Kombinovatelnost zarovnaných
oken v provedení dřevo/hliník a
plast/hliník u jednoho domu je
velmi finančně výhodné.

DESIGN S HLINÍKOVÝM
PLÁŠTĚM
Chrání okno před povětrnostními vlivy a prodlužuje
jeho životnost. Hliníkový
plášť se dodává v mnoha
barvách RAL, designu a
efektech. Kromě toho je
standardně vysoce odolný
proti povětrnostním vlivům.

Foto: Erwin Wimmer
studio be, Hamburg
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OKENNÍ SYSTÉMY KLASICKÉ

DIAMANT 89 & TITAN 101
RODINA OKEN DŘEVO/HLINÍK

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ: TO DĚLÁ
RODINY OKEN DIAMANT 89 & TITAN TAK VYJÍMEČNÝMI.

RODINA DIAMANT 89- &
TITAN 101
Design zde není v rozporu
se současnými trendy, ale
je nadčasový. Ideální pro
aktuální trendy v bydlení s
klasickým a útulným charakterem.

Rodina Diamant 89 & Titan 101

Foto: studio be, Hamburg

DIAMANT 89
Cenově příznivá klasika
mezi okny v provedení
dřevo/hliník od Josko.

TITAN 101
Masivní okna v provedení
dřevo/hliník. 100% přirozená
tepelná ochrana bez pěnového
jádra.

Nejlepší hodnoty
Uw 0,73 W/m2K
Výhody systému: 89 mm

Nejlepší hodnoty
Uw 0,70 W/m2K
Výhody systému: 101 mm
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ZUŠLECHTĚNÉ DŘEVĚNÉ
POVRCHY
Dostupné druhy dřeva lze na
přání napustit lazurou nebo
(ručně) olejem. Vyberte si
odstín, který se vám líbí.

KARTÁČOVANÉ DŘEVO
PŮSOBÍ PŘIROZENĚJI
Měkké součásti ve dřevě jsou
vykartáčované. Tvrdší části,
jako jsou letokruhy, zůstávají
zachovány, jsou lépe
využívány. Díky tomu je dřevo
odolnější.

UDRŽITELNOST
Dodává se v provedení smrk,
dub, modřín a Oregon z
udržitelného lesního
hospodářství. Smrk, dub a
modřín dokonce pocházejí z
místních lesů.

VOLITELNĚ S DŘEVĚNÝMI
PŘÍČKAMI
Dřevěné příčky se šroubují
k rámu a zasklívacím lištám.
Okna Josko se vyznačují:
kvalitou zpracování v každém
detailu.
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OKENNÍ SYSTÉMY KLASICKÉ

OPAL ALU
RODINA OKEN PLAST/HLINÍK

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ: TO DĚLÁ
RODINU OKEN OPAL ALU TAK VYJÍMEČNOU.

RODINA OPAL
Design zde není v rozporu
se současnými trendy, ale
je nadčasový. Ideální pro
aktuální trendy v bydlení s
klasickým charakterem.

Foto: Roland Wimmer

Rodina Opal

DEKORAČNÍ FÓLIE
Pro výběr barvy zvenku a
zevnitř viz strana 96.
Sériové zasklení
Ug 0,5 (v porovnání s konkurencí činí často Ug 0,7).

OPAL ALU
Silné. Osvědčené.
Optimalizované. Klasická
plastová okna s moderní
technologií.

OPAL PLUS ALU
Silné. Osvědčené.
Optimalizované. Teplé.
Klasická plastová okna s
jádrem z termopěny.

Nejlepší hodnoty
Uw 0,72 W/m2K
Výhody systému: 91 mm

Nejlepší hodnoty
Uw 0,64 W/m2K
Výhody systému: 91 mm
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TEPELNĚ OPTIMALIZOVANÉ
NAPOJENÍ PARAPETU
Volitelně jádro z termopěny
nyní také u napojení parapetu.

PŘÍJEMNĚ SNADNÁ ÚDRŽBA
Snadné čištění díky konturám
profilů nenáročných na
údržbu.

SPOJKA
Velmi tenké lizény pro stabilní
spoje a dřevěné sloupky. Pevné
díly se finálně zasklívají a
šroubují na místě.

VARIANTY PŘÍČEK
U rodiny Opal je možných
mnoho variant příček. Ať již
uvnitř nebo zvenku naléhající
nebo mezi skly – varianty
příček domov zútulní.

UDRŽITELNÁ VÝROBA
Josko používá plast bez olova
a kadmia. Odřezky z profilů
jsou tříděny a recyklovány. Recyklovaný plast se vrací zpět do
výroby plastových produktů.
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OKENNÍ SYSTÉMY KLASICKÉ

RUBIN 78 & 90
RODINA DŘEVĚNÝCH OKEN

NA DETAILECH ZÁLEŽÍ: TO DĚLÁ
RODINU OKEN RUBIN TAK VYJÍMEČNOU.

Dveře na terasu s pevným dílem

RUBIN 78 & 90
Ekologické bydlení a nároky
na design: Nelze? Ale ano!
Díky rodině Rubin od Josko,
skutečných dřevěných oken
dodávaných samozřejmě v
mnoha barvách.

Fotografie: Gerhard Wasserbauer

VOLITELNĚ S DŘEVĚNÝMI
PŘÍČKAMI
se šroubují k rámu a zasklívacím lištám. Okna Josko se
vyznačují: kvalitou zpracování v
každém detailu.

RUBIN 78
Ekologická dřevěná okna z
mnoha druhů dřeva.

Nejlepší hodnoty
Uw 0,77 W/m2K
Výhody systému: 78
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RUBIN 90
Ekologická, tepelně
optimalizovaná dřevěná
okna z mnoha druhů
dřeva.

ZUŠLECHTĚNÉ DŘEVĚNÉ
POVRCHY
Dostupné druhy dřeva lze na
přání napustit lazurou nebo
(ručně) olejem. Vyberte si
odstín, který se vám líbí.

KARTÁČOVANÉ DŘEVO
PŮSOBÍ PŘIROZENĚJI.
Měkké součásti ve dřevě jsou
vykartáčované. Tvrdší části,
jako jsou letokruhy a přirozená
vlákna, zůstávají zachovány a
jsou lépe využívány.

UDRŽITELNOST
Dodává se v provedení smrk,
dub, modřín a Oregon z
udržitelného lesního
hospodářství. Smrk, dub a
modřín dokonce pocházejí z
místních lesů.

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI
Čistě dřevěná okna. Rubin je
velmi ekologický, protože je u
něj i zvenku použito pouze
dřevo.

Nejlepší hodnoty
Uw 0,72 W/m2K
Výhody systému: 90
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NA DETAILECH ZÁLEŽÍ: TO DĚLÁ
RODINU OKENOPAL TAK VYJÍMEČNOU.

RODINA OPAL
Design zde není v rozporu
se současnými trendy, ale
je nadčasový. Ideální pro
aktuální trendy v bydlení
pro nízký rozpočet bez
nutnosti vzdát se působivého designu.

Foto: Roland Wimmer

Foto: Ron Ronson

Rodina Opal

KRÁSNÁ BEZ FLEKŮ
Skryté odvodnění zajišťuje
bezvadný vzhled bez drážek a
frézování rámu nebo zažloutlých krytek. Fleky od vody
nebo hluk větru nemají šanci a
i čištění je značně usnadněno.

OPAL
Zaváděcí model.
Moderní technologie za
příznivou cenu.
Nejlepší hodnoty
Uw 0,72 W/m2K
Výhody systému:
94,2 mm
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OPAL PLUS
Klasická plastová okna s
vynikajícími tepelně
izolačními vlastnostmi a
jádrem z termopěny.

OKENNÍ SYSTÉMY KLASICKÉ

OPAL
RODINA PLASTOVÝCH OKEN

TEPELNĚ OPTIMALIZOVANÉ
NAPOJENÍ PARAPETU
Volitelně jádro z termopěny
nyní také u napojení parapetu.

PŘÍJEMNĚ SNADNÁ ÚDRŽBA
Snadné čištění díky konturám
profilů nenáročných na
údržbu.

SPOJKA
Velmi tenké lizény pro stabilní
spoje a dřevěné sloupky. Pevné
díly se finálně zasklívají a
šroubují na místě.

Pro porovnání: Obvyklé odvodnění
dopředu.

UDRŽITELNÁ VÝROBA
Josko používá plast bez olova
a kadmia. Odřezky z profilů
jsou tříděny a recyklovány. Recyklovaný plast se vrací zpět do
výroby plastových produktů.

Nejlepší hodnoty
Uw 0,64 W/m2K
Výhody systému:
94,2 mm
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ZVEDACÍ POSUVNÉ DVEŘE KLASICKÉ

DIAMANT 89, RUBIN 78 HS & OPAL HS
PŘÍRODA NA DOSAH I V OBYTNÉM PROSTORU.
U klasického bydlení je příroda velké téma.
Proto jsou zde nabízeny – stejně jako u
modelů avantgarda/moderna – velkoplošné posuvné prvky. Přinášejí přírodu do
vašeho domova a hýčkají smysly vůní zahrady, zpěvem ptáků a čerstvým vzduchem.
Díky technicky propracovaným a rakouským výzkumem dřeva z hlediska
těsnosti ověřeným systémům zvedacích a
posuvných dveří Rubin 78, Diamant 89 a
Opal od Josko lze snadno otvírat i velké
skleněné plochy.

Diamant HS, Rubin HS
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U ZKOUŠEK OBSTÁLY
NA VÝBORNOU.
Zvedací a posuvné dveře Josko byly před
svým zavedením na trh podrobeny celé
řadě dalších testů a dalšímu vývoji. Odolnost, která se vyplatí. Při zkoušce těsnosti
akreditovaným zkušebním pracovištěm
rakouského výzkumu dřeva bylo dosaženo
jen těch nejlepších hodnot vzduchotěsnosti
a odolnosti proti přívalovému dešti a větru.

Zvedací a posuvné dveře Josko jsou dodávány ve stejném provedení, co se týče
materiálu, jako okenní systémy Josko.

JEŠTĚ ŠTÍHLEJŠÍ POHLEDOVÁ
ŠÍŘKA
Nové zvedací posuvné dveře Opal
nabízejí ještě více neomezeného
výhledu.

Foto: Gerhard Wasserbauer

BEZBARIÉROVÝ PRÁH
Bez nebezpečí zakopnutí, lze dokonce
integrovat předsazený posuvný rám s
ochranou proti hmyzu. Nově! Volitelně lze
dodat i v lakovaném provedení v mnoha
barvách.

JEDNODUCHÉ VODICÍ KOLEJNICE
Estetika je u Josko znát v každém detailu.
Horní vodicí kolejnice je jednoduchá a má
esteticky dokonalý tvar.

Opal HS
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OCHRANA PROTI SLUNCI
Rolety

Vnitřní žaluzie

Venkovní rolety

Architekt DI Michael Prodinger, Fotografie: Roland Wimmer

Okenice

OCHRANA PROTI SLUNCI OD JOSKO.
Elegantní řešení ochrany proti slunci od
Josko vám zajistí přes den dostatečné
zastínění a tím i vyrovnanější teploty uvnitř
domu, pokud právě venku intenzivně svítí
slunce. Večer vás venkovní rolety, vnitřní
rolety a okenice nebo vnitřní žaluzie ochrání především před zvědavými pohledy.
Chrání mimo jiné i před povětrnostními
vlivy a přispívají k úspoře energií.

Jejich vyvážený design je optimálním doplňkem pro vaše okna a vizuálním zkrášlením každého domu. Máte k dispozici
všechny možnosti – především, pokud jste
řešení ochrany proti slunci promysleli ještě
před zahájením stavebních prací.

Architekt Gassner & Zarecky, Fotografie: Sabine Bungert
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DOMOVNÍ DVEŘE

ESTETIKA
VÍTEJTE
DOMOVNÍ DVEŘE JOSKO.
OVĚŘENÁ KVALITA.
ZAJÍMAVÝ DESIGN.
Domovní dveře přátelsky přivítají vaše
hosty a současně chrání před nezvanými
návštěvníky, jako jsou mokro, zima a
samozřejmě také před násilnými vniknutími. Domovní dveře Josko jsou známé svými
optimálními tepelně izolačními vlastnostmi,
vysokou bezpečností a variabilním
designem.

NEVOS A VITAS.
DOMOVNÍ DVEŘE
PRO ŽIVOT.
Zarovnaný design dveří beze spár nebo
tradiční konstrukce rámu? Dvě série, jedna
filozofie: Jedny domovní dveře této kvality
respektující všechny požadavky.
Pro zvláštní požadavky na stabilitu,
bezpečnost a tepelně izolační vlastnosti – a
ohromující variabilita designu díky
aktuálním 107 modelům. Kvalitní masivní
dřevo s doplňkovou kompozitní deskou
HPL jako u Nevos nebo s tradiční konstrukcí rámu jako u Vitas. Obě série jsou zevnitř
vyrobeny z teplého, ušlechtilého dřeva a
mohou být zvenku opatřeny hliníkovou
vrstvou pro ještě vyšší nároky. Nevos a
Vitas: Domovní dveře pro život – vyrobeny
pro celé generace.

Zde najdete interaktivní 3D animace
pro Nevos & Vitas
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DOMOVNÍ DVEŘE

NEVOS

KOMPOZITNÍ DOMOVNÍ DVEŘE

SADA

PADUA 2 Nevos Alu - zvenku
Povrch efekt hliníku 5, satinované bílé sklo
Madlo GB1400F, RAL 9005 hluboce černá
Možné varianty povrchů: Natur, RAL a hliníková vrstva

PADUA 2 Nevos Alu - zevnitř
Povrch modřín N20 béžový, satinované bílé sklo,
Tlačné madlo 9023 Cube pure RAL 9005 hluboce černá

VYNIKAJÍCÍ HODNOTY

FASCINUJÍCÍ DESIGN

Masivní konstrukce křídla dveří s min. 74 mm silným jádrem z termopěny v technologii materiálu pro lepší tepelně izolační vlastnosti
až UD 0,61 W/m2K* v porovnání s běžnými hliníkovými dveřmi s
hodnotou UD 1,5 W/m2K

Volitelně se zarovnaným stupňovitým sklem

Trojité sklo Ug 0,6 W/m K až částečně Ug 0,5 W/m K sériově
2

2

Boční díl bez rámu a E modely ve standardní variantě Ug 0,9 W/
m2K. Za určitých podmínek je možná hodnota až Ug 0,6 W/m2K
Ohromující hodnoty ochrany proti hluku až 37 dB*
S oceněním Energie Genie
Nevos Color s plným křídlem dveří a Nevos Natur v provedení smrk
plné, jsou navíc certifikovány jako vhodné pro pasivní domy.

Hladké křídlo dveří – bez rámu jako u běžných hliníkových dveřích

Architekt: Dietrich | Untertrifaller Architekten, Fotografie: Sabine Bungert

Povrch pro exteriér a interiér lze volit nezávisle na sobě.
Až do výšky 2,6 m a s nadsvětlíkem dokonce až 3,88 m

PŘEHLED MODELŮ NEVOS

Možná kombinace celoskleněného systému se zarovnanými domovními dveřmi v dřevěném designu dveří
Na přání atest Resistance Class 2 (RC2)
S oceněním reddot Design Award
(Sklo Nevos)

*V závislosti na modelu

NEVOS COLOR
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NEVOS ALU

NEVOS NATUR
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DOMOVNÍ DVEŘE

VITAS

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE.

VET

PADUA 2 Vitas - zvenku
Povrch smrk N90 white heaven,
Sklo matné s čistým okrajem
Tlačné madlo 1003/D
Možné varianty: Dřevo, hliník

PADUA 2 Vitas - zevnitř
Povrch smrk W31 off-white
Sklo matné s čistým okrajem
Tlačné madlo 1003/D
Možné varianty: Dřevo

TRADIČNÍ KONSTRUKCE RÁMU
Až UD 0,88 W/m2K*
Trojité sklo Ug 0,6 W/m2K až částečně
Ug 0,5 W/m2K sériově
Ohromující hodnoty ochrany proti hluku až 35 dB*

Další modely
najdete online.
www.josko.at

Foto: Gerhard Wasserbauer

PŘEHLED MODELŮ VITAS

Až do výšky 2,8 m
Možná kombinace celoskleněného systému se zarovnanými domovními dveřmi v dřevěném designu
dveří
Volitelně s hliníkovým pláštěm nebo hliníkovou
vrstvou zvenku
Masivní dřevo z udržitelného lesního hospodářství
Na přání lze dodat atest Resistance Class 2 (RC2)
*V závislosti na modelu
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VITAS

VITAS ALU

VITAS ALU F
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DOMOVNÍ DVEŘE

NEVOS & VITAS

HODNOTA
Ud-AŽ 0,61
W/m2K

DVA SYSTÉMY.
S MNOHA INOVATIVNÍMI VÝHODAMI.

2x

1x
OCHRANA PŘED HLUKEM
A VLOUPÁNÍM
Dvojitá drážka pro lepší ochranu proti
hluku a vloupání až 37 dB.
2 silikonová těsnění po obvodu pro optimální ochranu proti přívalovému dešti.

2x

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Snadná údržba, zarovnané, krásné zavírací
prvky
BEZPEČNOST
90 mm tloušťky pro více bezpečnosti, stability, tepelné a protihlukové ochrany.

5BODOVÉ ZAMYKÁNÍ
2x nahoře: Kruhový čep a otočná zástrčka
zajišťují dveře proti vysazení nebo vypáčení
křídla ze závěsu.
1x střed dveří: Zajištěné západkou zámku
a zástrčkou z masivní plné oceli s maximální hloubkou zajetí.
2x dole: Kruhový čep a otočná zástrčka
zajišťují dveře proti vysazení nebo vypáčení
křídla ze závěsu.

BEZBARIÉROVÝ PRÁH
Výška standardně 20 mm:
Tepelné oddělení, Zkušební pracoviště
pro klimatickou diferenční zkoušku (ift)

TECHNOLOGIE ANO ALE NENÁPADNĚ.
Automatický pohon otvírání dveří.
Josko dosahuje u domovních dveří s
elektrickým skrytým pohonem otvírání
dveří spolu s motorickým zámkem ještě
krásnější pocit po vašem návratu domů.

Vývoj původně pochází z oblast automobilismu, kde se používá k automatickému
otvírání a zavírání dveří kufru. Komfortní
vynález umožňuje v našem případě
domovní dveře automaticky otevřít a zavřít
a také automaticky odemknout a
zamknout zámek. Domovní dveře lze
ovládat zevnitř i zvenku pomocí sériově

dodávaného dálkového ovládání a
doplňkově tlačítkem na křídle dveří zevnitř.
Volitelně lze i na vnější straně zabudovat
snímání otisku prstů nebo kódovací
tlačítka.

Architekt: Bernd Gaisser
Foto: Sabine Bungert
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DOMOVNÍ DVEŘE

DOMOVNÍ DVEŘE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
IM SMART MIX

KRÁSNĚ BEZPEČNÝ.
BEZPEČNĚ KRÁSNÝ.
ZAROVNANÉ, S OCHRANOU PROTI
VLOUPÁNÍ A V TMAVÝCH BARVÁCH.
Josko udává trendy v architektuře a přináší
2 nové sady tlačných madel, které jsou
sériově certifikované s ochranou proti
vloupání RC2. Zvenku obojí se zarovnanou
rozetou chráněnou proti vytažení individuálně dle vašeho vkusu v barvě příslušenství
Smart Mix, nerezové oceli hlazené, RAL
9005 černé matné nebo s efektem 3.

VNITŘNÍ
DESIGN

VNĚJŠÍ
DESIGN

PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMOVNÍCH
DVEŘÍ VE SMART MIX
Tlačné madlo, madlo. sokl, pás, snímání
otisků prstů – dříve bylo toto příslušenství
domovních dveří pouze v hlazené nerezové
oceli.
Madlo
EVO 11-1600
Efekt 3

Fingerprint Integra
Efekt 3

Pás Color
Efekt 3

DE.NIRO 4 Nevos Natur – SADA zvenku
Povrch dub se suky N06 silver grey kartáčovaný
Pás Color Efekt 3
Madlo EVO 11-1600 Efekt 3
Motorový zámek Genius CA s Integra 1 BT/App
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Efekt 3

JEMNĚ STRUKTUROVANÁ BARVA
EFEKT 3
Exkluzivně u Josko se příslušenství domovních dveří dodává i v módní barvě Efekt 3.
RAL 9005 ČERNÉ MATNÉ
Veškeré příslušenství domovních dveří je
průběžně také v barvě RAL 9005 černé
matné.

EVO SK2
Vnější rozeta zarovnaná
a zafrézovaná, dodává se
i hranatá
Efekt 3

EVO SK2

NEVOS - Model zevnitř s plným křídlem dveří
Povrch dub se suky N06 silver grey hrubě řezaný
Tlačné madlo EVO SK2 Efekt 3

NYNÍ MŮŽETE DVEŘE
OTÍRAT VAŠÍM
SMARTPHONEM!
Dříve bylo možné otvírat dveře Josko vaším
otiskem prstů – nyní je to možné i s
aplikací ekey ve vašem smartphonu přes
Bluetooth: Snadno, bezpečně a pohodlně.

INTEGRA 1 BT/APP
NYNÍ NAVÍC LEVNĚ.
Tato nejnovější technologie snímání otisků
prstů disponuje speciální programovací
aplikací se snadným ovládáním menu a
správou uživatelů.
2KANÁLOVÉ VERZE
INTEGRA 2 BT/APP.
Ideální řešení snímání otisků prstů pro více
dveří, popř. druhé domovní dveře, vedlejší
dveře nebo vrata garáže.
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DOMOVNÍ DVEŘEMODERNÍ

SKLO NEVOS
AVANTGARDNÍ DOMOVNÍ DVEŘE SE SKLENĚNÝM POVRCHEM.
VOLITELNĚ S AUTOMATICKÝM
POHONEM OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ.
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Vysoce lesklé skleněné povrchy v různých
emailových barvách a v elegantním, černě
zbarveném lesku Black Shine a s vysoce
reflexní metalickou povrchovou úpravou
pro moderní a avantgardní design. Ten lze
ještě více podtrhnout: Výrazný rám od
Josko Frame LED vám udělá radost i při
pozdním příchodu domů.

De.Niro Nevos / Art-Steel

Well.Come Nevos / Art-Corten

Well.Come Nevos / Art-Beton

Well.Come Nevos
S bezrámovým bočním dílem

Well.Come Nevos

So.Long Nevos

De.Niro 4

Midway 2

De.Niro Nevos
S bezrámovým bočním dílem

De.Niro Nevos

Balance Nevos
S bezrámovým bočním dílem

Waffle Nevos
S bezrámovým bočním dílem
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DOMOVNÍ DVEŘEMODERNÍ
New Deal 1 Nevos

Midway 2 Nevos

San Fran 1 Nevos

Big Zen 4 Nevos

Sailing 3 Nevos

Padua 2 Nevos

Flat Screen 3 Nevos

Long Line 1 Nevos

Pallas 5 Nevos

Padua 2 Vitas

Matrix 2 F Nevos

Blockbuster Vitas

Architekt: Gassner & Zarecky, Fotografie: Sabine Bungert
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DOMOVNÍ DVEŘE KLASICKÉ
Domovní dveře Gablonz Vitas v provedení modřín olejovaný

PŘIROZENÝ ŽIVOT.
KLASICKÉ DOMOVNÍ
DVEŘE OD JOSKO.

Hochwald Vitas

Ringstraße 1 Nevos

Lilienfeld Vitas

Sonnblick Vitas

Traunstein 1 Vitas

Padua 3 Vitas

Padua 2 Vitas
S bočním dílem

Fuschl Vitas

Ručně tříděná kvalita dřeva ...

... ceněná ruční práce

... a ošetřené olejem

Dřevo je neustálé módní. Pokud je řeč o klasickém vkusu, jedná se o dřevo. Ušlechtilý materiál
z přírody najde vždy své věrné příznivce. Teplý
dojem: Dřevo je klasika. Přetrvá věčnost. Je
vkusné i funkční.
Modely série domovních dveří Vitas, Vitas Alu a
Vitas Alu F spojují to nejlepší z přírody s moderní technologií. Ušlechtilý, přírodní design uvnitř
a bezpečný, proti povětrnostním vlivům odolný
hliník zvenku.
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Stubai Vitas
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INTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍ

ESTETIKA OBYTNÉHO INTERIÉRU
INTERIÉROVÉ DVEŘE
OD JOSKO. KRÁSNÉ
JAKO DESIGNOVÝ
NÁBYTEK.
Josko sleduje trendy jednoduchého
vzhledu i u svých interiérových dveřích a
představuje systém zárubní MET doléhající
ke zdi v omítce. Jádrem tohoto systému
dveří je speciální hliníková zárubeň, která
je zaomítaná, popř. natřená barvou stěny a
stává se tak „neviditelnou“. Křídlo dveří
přiléhá po celé ploše na zeď a může být
dle přání lakované nebo dokonce tón v
tónu natřené latexovou barvou na stěny.
V provedení MET 56 je zárubeň zaomítaná
ve stěně, u MET 40 vyžaduje nezaomítaná
zárubeň jen 3 milimetry úzkou drážku.

SOFT CLOSE & STOP
Nově integrovaný tlumič zavírání Soft
Close & Stop, s oboustranným tlumením
dovření pro kontrolované otvírání a
zavírání interiérových dveří Josko.

Prado V - MET 56
Divoký dub tvar kmene
N14 bažinný dub natur

DIVOKÝ DUB
TVAR KMENE
DUBOVÉ DVEŘE
JAK JE ROSTLÝ
Prado V – MET 56
Dub N08 beach kartáčovaný, hrubě řezaný
ručně olejovaný, příčně dýhovaný kartáčovaný
Tlačné madlo 9020/ Chameleon
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Architekt Tomáš Hruška,
Foto: Andreas Hofer

Tvar kmene divoký dub podtrhuje
jednoduše elegantní, přirozený charakter
koncepce zařízení obytného prostoru co
do barevnosti a povrchů.
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ONE APP
SKLO

ONE APP
DŘEVO

Nové interiérové dveře ONE 56 App se
harmonicky hodí k rodině produktů ONE. S
ONE 56 App je poprvé možné použít u
rámů interiérových dveří nejrůznější
materiály: Sklo, beton, ocel nebo různé
druhy dřeva, harmonicky sladěné s
přírodními dřevěnými podlahami.
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ONE 56 App důsledně sleduje záměr
symetrie rodiny produktů – i u interiérových dveří je rám vždy široký jen 5 cm
nebo na šířku tří prstů. I samotná soklová
lišta může být volitelně přizpůsobena k
rámu.

ONE 56 APP
DIVOKÝ DUB
TVAR KMENE VELMI KRÁSNÉ KOMBINACE
Nově! Tlačné madlo Chameleon
v černé barvě s vložkou APP
ze skla ladí s App na rámu dveří.

ONE APP
DŘEVO

Prado V - ONE 56 App
Divoký dub tvar kmene
N07 přírodní

Prado V - ONE 56 App
N06 silver grey, App sklo

NOVĚ!
ONE 56 APP

INTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍ

ONE APP
DŘEVO

Interiérové dveře v provedení divoký dub
nadchnou svým autentickým a masivním
vzhledem. Krása přírodního materiálu je
působivě zastoupena popraskanými suky a
otevřenými spoji. Úzký a symetrický tvar
interiérových dveří ONE 56 App podtrhuje
především přirozený charakter. A ONE 56
App dodává působivému dřevu elegantní,
jednoduchý rám.
Nově! Soklová lišta ONE
ve stejné viditelné šířce jako
je App na rámu dveří
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INTERIÉROVÉ VDEŘEMODERNÍ

BORA 3
PŘIROZENÁ
ELEGANCE
Elegantní a přesto absolutně přirozené, tak
působí tyto dřevěné dveře. Zárubeň a tupé
křídlo dveří jsou zarovnané, zarovnané
může být volitelně i zafrézované tlačné
madlo, stejně jako skryté závěsy nebo
magnetický zámek.

Smrk RAL 9016 bílý
příčně dýhovaný kartáčovaný
tlačné madlo Chameleon

Divoký dub N09 white heaven
Příčně dýhované, tlačné madlo
8993 ONE černé matné

Smrk N08 beach, ručně olejovaný,
sklo Satinato šedé, tlačné madlo
ONE R černé matné

Divoký dub N06 silvergrey příčně
dýhovaný, kartáčovaný, tlačné
madlo 9023 Cube pure černé
matné

Prado celoskleněné, matné,
sklo Satinato bílé

Dub N07 nature klidný, příčně
dýhovaný, kartáčovaný, tlačné
madlo Chameleon vložka N07
nature

Dub Venedig N07 nature kartáčovaný, ručně olejovaný, příčně
dýhovaný, tlačné madlo 9023
Chameleon s vložkou

Divoký dub tvar kmene N07
nature, ručně olejovaný, příčně
dýhovaný, tlačné madlo 8993
ONE černé matné

Largo MET 56
Divoký dub N14 bažinatý dub natur
Vložka tlačného madla Chameleon N14 bažinatý dub natur

LARGO NYNÍ
TAKÉ V MET.
NADČASOVÁ KRÁSA.
NOVÉ PROVEDENÍ.
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Moderní architektonická koncepce v
aktuálním trendu: Dovoleno je vše, co se
líbí. Při tom se nevyužívá jen jednoduchý
nábytek, ale i nábytek se silným charakterem. Josko se drží trendu a přináší
osvědčené výplňové dveře Largo neu.

Díky silné konstrukci křídla dveří 56 mm
lze dveře zabudovat i zarovnané se stěnou
v MET. Osvědčené staré prvky. Nové
nápady.
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INTERIÉROVÉ DVEŘE KLASICKÉ
Prado V – BET

Prado V – BET

Wien D4 – VET

Largo I3 se nadsvětlíkem –
Závěs rámu

Largo 13 – BET

Bora 3 – BET

Velden D1– BET

Victoria D1 – VET

Bora 3 – BET

Viva 2 – BET

Ferrara V – VET

Belvedere H – VET

Luna – VET

Circum GG – VET

Bezpečnostní dveře Securance

OTEVŘENO PRO
MODERNÍ BYDLENÍ.

SECURANCE.
BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE.

KRÁSNĚ KLASICKÉ,
KLASICKY KRÁSNÉ.

Mnoho z nás preferuje moderní styl.
Interiérové dveře nejsou již dlouho jen
stavební nutností, ale také kreativním
prvkem v zařizování interiéru pro jakékoli
požadavky. Josko doplňuje moderní
bydlení interiérovými dveřmi v dosud
nevídané pestrosti výběru designu, barev a
materiálů.

Jako vstupní dveře do bytu nebo dveře
hotelového pokoje a také jako vstup do
garáže, na půdu nebo do sklepa jsou bezpečnostní dveře Securance silnou bariérou
proti nebezpečím, jakými jsou oheň nebo
zloděj (WK2 nebo WK3), a také proti
nepříjemnému hluku nebo chladu. Dveře
Securance od Josko jsou nejen bezpečné,
ale i krásné.

Klasický design je nadčasový.
Nikdy nevyjde z módy. Stejně tak
je u bydlení vždy žádoucí pohodlí a
bezpečí. Otevřete dveře – klasickým
modelům od Josko.
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PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

NEJLEPŠÍ PODLAHY,
NEJJISTĚJŠÍ STABILITA.
PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ
PODLAHY JOSKO BY
TRAPA
Čistě dřevěné podlahy z masivního dřeva,
pečlivě zpracované a zušlechtěné přírodním olejem – požitek pro smysly, svědčící o
nejvyšší řemeslné kvalitě.
Naše přírodní dřevěné podlahy jsou vyráběny s vysokými nároky na ekologii rakouskou manufakturou na dřevěné podlahy
TRAPA. Dřevo pochází z udržitelně
obhospodařovaných středoevropských
lesů. Ošetření probíhá dle starých
osvědčených postupů až do hloubky
struktury dřeva, a samotnou energii, která
je k tomu využívána, si produkuje TRAPA z
větší části sama.

Foto: Trapa
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PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ
PODLAHY JOSKO					

4 DRUHY

2

Provedení:
klidné, sukovité,
přirozeně sukovité
a divoce sukovité

klidné

divoce sukovité

Zažijte novou kvalitu bydlení: S kvalitními,
dle ekologických principů vyráběnými
přírodními dřevěnými podlahami Josko,
ladícími k našim oknům a dveřím, s lištami
a schody ze stejného dřeva.
přirozeně sukovité

sukovité

11 ODSTÍNŮ

4

od klasických po moderní a
elegantní 7 odstínů je exkluzivně
sladěno se sortimentem
produktů Josko

NOVĚ!
KOMPAKTNÍ
PODLAHY

4 VLASTNOSTI DŘEVA

1

Dub: nezapomenutelná klasika
Bažinný dub: rafinované barevné variace
Dub Terra: tmavý, elegantní dojem
Modřín: světle laděné, se vzhledem jemných
suků

5 KOLEKCÍ

3

Nově! Podlaha Kompakt: ekonomická &
cenově výhodná
Podlaha Klassik: ušlechtilá & udržitelná
Podlaha Storico: s nesmrtelným vzhledem antik
Podlaha Premium: pro obzvlášť vysoké nároky
Emotion: příjemná na chodidla
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PŘIROZENÝ POCIT
Pocit tepla a útulnosti, živý materiál a harmonie s přírodou – požitek pro smysly.
STAVEBNĚ BIOLOGICKY ZDRAVÉ
Bez laků a škodlivých látek a čistě přírodně
ošetřené, aby dřevo „dýchalo“ a regulovalo vlhkost v obytném prostoru – pro trvale
zdravé obytné klima.
ČISTÉ SVĚDOMÍ
Regionální kvalitní produkt z udržitelně
obhospodařovaných lesů, který lze ze 100
% zkompostovat po jeho využití několika
generacemi.
ŽIVOTNOST PO NĚKOLIKA GENERACÍ
Dlouhá životnost, odolnost a nadčasovost
– investice pro život.
ODOLNOST PROTI KLIMATICKÝM
ZMĚNÁM A TVAROVÁ STÁLOST
Vhodné ideálně pro podlahové vytápění
a – u podlah Premium, k nimž patří i podlaha Emotion – pro kontrolované větrání v
obytném prostoru.
PŘÍJEMNĚ SNADNÁ ÚDRŽBA
Vysávání a potřeba vytírání zcela stačí, nejlépe s trochou mýdla na dřevěné podlahy
– přírodní kokosové a sójové oleje dřevu
poskytnou šetrnou péči.
IDEÁLNÍ PRO ALERGIKY
Odolné proti znečištění a hygienické díky
hloubkovému ošetření, bez statického
nabití a snadno udržovatelné.
HARMONICKY SLADĚNÉ
S okny a dveřmi v odpovídajícím odstínu
nebo kombinacích, s vhodnými soklovými
lištami, schodišti a stupni.

Podlaha: Bažinatý dub livorno klidný, interiérové dveře BET
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PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

VÝHODY PŘÍRODNÍCH
DŘEVĚNÝCH PODLAH
V PRAXI

Josko Fenster und Türen GmbH
A-4794 Kopfing, Josko-Straße 1, office@josko.at, www.josko.at
Obchodního zástupce firmy Josko pro vaši oblast najdete na www.josko.at nebo www.josko.de

Nominace na
rakouskou státní cenu
za design

Dvakrát nominována
na německou cenu za
design

Čtyřnásobný vítěz ceny
za inovace

Ocenění za hospodárnost
Pegasus, 2 x zlatá,
2 x stříbrná

Pegasus Zvláštní cena
pro zaměstnavatele
stříbrná 2010

www.josko.cz

Ocenění za přínos
pro zdraví
Horní Rakousko

Státní cena
Marketing v oblasti
dřeva

Nejlepší rodinná firma OÖ
2010

Technické změny, chyby sazby a tiskařské chyby a barevné odlišnosti způsobené tiskem vyhrazeny. Texty a obrázky mohou obsahovat speciální provedení.

Čtyřnásobný vítěz ceny za
produktový design
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