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Vše od jediného  
dodavatele pro  

jedinečný domov

GANZ SCHÖN JOSKO

CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY 
Pět celoskleněných systémů ze tří materiálů 
přináší otevřenost do vašeho života a rozšiřuje 
možnosti bydlení. 

OKNA  
3 designové řady. 3 materiály. 8 řad. 
Naše okna splní jakékoli sny o bydlení.

DOMOVNÍ DVEŘE 
Naše nabídka domovních dveří ze čtyř materiálů a více 
než 90 modelů je zárukou, že se budete při odchodu 
zase těšit domů. 

INTERIÉROVÉ DVEŘE  
Naše interiérové dveře se dodávají v široké škále 
provedení - od moderních zarovnaných až po klasické 
předsazené.

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY TRAPA 
Vysoce kvalitní podlahy z přírodního dřeva vyrobené 
v souladu s ekologickými zásadami jsou dokonale 
sladěny se všemi našimi výrobky.

OCHRANA PŘED SLUNCEM  
Elegantní integrované řešení ochrany proti slunci, 
jako např. venkovní žaluzie a rolety, přes den chladí a 
v noci chrání.

KOMPLEXNÍ DODAVATELKOMPLEXNÍ DODAVATEL
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KOMPLEXNÍ DODAVATEL KOMPLEXNÍ DODAVATEL
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PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

OKNA 

OCHRANA PŘED 
SLUNCEM

INTERIÉROVÉ 
DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE

CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY

Jedinečná 
kompletní nabídka 

Josko

Mnoho řad. Jeden poradce. Ušetříte tak 
drahocenný čas a zbytečné vysvětlování.  

A protože vše pochází od jednoho dodavatele, 
je také vše vzájemně dokonale sladěno.

VŠE OD JEDNOHO DODAVATELE

OCHRANA PŘED HMYZEM

OKENNÍ PARAPET 
zevnitř i zvenku
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Kombinujte a 
přizpůsobte si domov 
svým představám. 

SYSTÉM S NEOMEZENÝMI MOŽNOSTMI 
KOMBINACÍ

JEDNOTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skutečná dokonalost se odráží v lásce k detailu. 
Naše jednotná řada klik pro okna, posuvné dveře,  
domovní a interiérové dveře umožňuje dotvořit  
vlastní koncepci bydlení.

Posuvné dveře

Okna

Interiérové dveře

KOMBINACE 
OPTIMALIZOVANÉ Z 
HLEDISKA ROZPOČTU

Milujete ušlechtilý vzhled 
pravého dřeva, ale zároveň 
se musíte při plánování 
domova řídit rozpočtem? Naše 
univerzální systémová filozofie 
zaručuje neobyčejně chytrou 
podporu. Můžete vzájemně 
kombinovat různé materiály, 
např. dřevo/hliník a plast/hliník. 
Jednotný vnější vzhled je však 
vždy zachován.

Řada TOPASŘada PLATIN Řada SAFIR

PLATIN | SAFIR | TOPAS

Co nás vlastně odlišuje od ostatních 
výrobců oken? Otázka, na níž existuje 
mnoho přesvědčivých odpovědí: Např. 
náš jasný závazek nekompromisní 
kvality. Nebo náš oceňovaný design. 

Jednu z nejdůležitějších odpovědí však 
představuje naše promyšlená filozofie, 
kterou nazýváme Smart Mix.  
Umožňuje individuální a chytré 
kombinování výrobků Josko ve vašem 
domově: Vyberete si styl oken, dveří, 
podlah z přírodního dřeva a doplňky - a 
náš systém Smart Mix zajistí, že vše 
bude do nejmenšího detailu sladěné, a to 
včetně barevných odstínů, povrchů, 
struktur a celkového vzhledu. 

A protože vše pochází od jednoho 
dodavatele, můžete kombinovat nejen 
vzhledy, barvy a povrchy, a tak si vytvořit 
vlastní Smart Mix, ale také různé 
materiály, jako je dřevo, plast a hliník. 

Kromě toho je Smart Mix také úsporný: 
Díky téměř nekonečným možnostem 
kombinací můžete optimálně přizpůsobit 
svoje přání svému rozpočtu - anebo 
rozpočet svým přáním.

KOMBINACE MATERIÁLŮ

VŠE VZÁJEMNĚ LADÍ.

V závislosti na místě použití a vkusu si můžete 
vybírat v jedné řadě oken, terasových dveří, 

pevných dílů a posuvných dveří. Při tom mají 
všechny prvky tentýž designový rukopis a tvary.

DESIGNOVÝ MIX

MIX PŘÍSLUŠENSTVÍ

Architekt: Fabi-Architekten
Foto: Herbert Stolz

JOSKO SMARTMIXJOSKO SMARTMIX

VENKU 
JEDNOTNÝ 
HLINÍKOVÝ 

VZHLED

UVNITŘ
DŘEVO 

NEBO PLAST
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Dub a smrk Dub a modřín na podlaze

Dub a smrk

JOSKO SMARTMIXJOSKO SMARTMIX

Když rozmanitost 
tvoří jednotu.

Dub a smrk

SILVER 
GREY

Dub a smrk

PŘÍRODNÍ

BEACH

PEARL GREY

Dub a smrk 

BAŽINATÝ 
PŘÍRODNÍ

BLACK PEARL &
BREGENZ

Dub a smrk

WHITE 
HEAVENSLAĎTE 

DOHROMADY OKNA, 
DOMOVNÍ DVEŘE, 
INTERIÉROVÉ 
DVEŘE A PŘÍRODNÍ 
DŘEVĚNÉ PODLAHY 
TÓN V TÓNU.

BYDLENÍ V HARMONII

Mnoho barevných odstínů přináší 
do vašeho domova barevnou 
harmonii - a vytváří harmonické 
bydlení. 

Smart Mix. Přesvědčivá harmonie 
obytného prostoru v každém 
detailu.

White Heaven Beach Pearl grey

"Při vývoji výrobků a služeb 
myslíme vždy na člověka a 

jeho nároky na bydlení. 

JOHANN SCHEURINGER,  
GENERÁLNÍ ŘEDITEL

přírodní
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Milujeme dřevo do 
posledního vlákna. 

Pečlivost, s níž kombinujeme vybrané dřevo 
ve svých výrobcích zajišťujících zdravé 
harmonické bydlení, je projevem lásky k 
matce přírodě. Dřevo Nadčasová živost. 
Nejprve nahrubo nařezané, pak opatrně 
uskladněné a vysoušené a nakonec našimi 
odborníky pečlivě a s respektem ošetřené v 
jediné pracovní operaci. 

Bez nejlepších surovin nemůže vzniknout 
dokonalý konečný výrobek. Kdo šetří na 
dřevě, šetří na nesprávném místě. Takové 
jsou naše zkušenosti nabyté za celá 
desetiletí. Když hostům v Kopfingu říkáme, 
že naše německé ořechové, dubové, 
smrkové a modřínové dřevo pochází z 
trvale udržitelného lesního hospodářství a z 
kontrolovaných certifikovaných středoev-
ropských lesů.

Že není nijak překvapivé, že jsme již 21 let 
předním dodavatelem oken dřevo/hliník v 
Rakousku.

Že jako výrobce oken a dveří zaujímáme v 
prodeji interiérových dveří v Rakousku 
vynikající třetí místo. Víme velmi dobře, jak 
moc závisí vzhled dveřního křídla na kvalitě 
dýh z masivního dřeva. Jen málokdo však 
ví, že všechny dveře v domě jsou podle 
možností vyrobeny z jednoho kmenu, aby 
vytvořily dokonalou harmonii.

A to ještě nabízíme Smart Mix. V roce 2000 
byl zaveden program pro řešení venkovní 
fasády nezávisle na použitém materiálu a v 
roce 2014 byl dále rozšířen o jednotné 
provedení v mnoha barevných odstínech 
dřeva pro interiér. Okna, domovní dveře, 
interiérové dveře a přírodní dřevěné 
podlahy jsou naolejované a kartáčované 
postupem Josko ve stejném barevném 
odstínu, aby vytvořily jednotný celek. Výroba šetrná k přírodním 

zdrojům ze 100 % v Rakousku 
s neustálými investicemi do 
ochrany životního prostředí a 
udržitelnosti.

Veškeré používané 
dřevo pochází z 
udržitelného a 
certifikovaného 
lesního 
hospodářství.

vlastní 
elektrárna na biomasu

Kvalita dýhy 
z masivního 
dřeva určuje 
vizuální účinek 
interiérových 
dveří. Na přání 
mohou být 
všechny dveře v 
domě vyrobeny z 
jediného kmene.

V průběhu 21 let první místo 
na trhu oken dřevo/hliník 
v Rakousku a v roce 2021 
jednička v Německu.*

Veškerý odpad z výroby je 
recyklován, aby ho bylo možné 
opět využívat, popř. vrátit do 
výrobního procesu. To, co 
nelze znovu využít, skončí ve 
vlastní elektrárně na biomasu a 
přemění se v energii.

PŘEDNOSTI  VÝROBKŮ JOSKOPŘEDNOSTI  VÝROBKŮ JOSKO

Č. 1

Smrk, dub, modřín 
a německý ořech 
pocházejí výlučně 
ze Střední Evropy.

Odpo- 
vědnost 

za 
budoucnost 

 
UDRŽITELNÁ VÝROBA JE VÝROBA,  

KTERÁ ŠETŘÍ 
PŘÍRODNÍ ZDROJE.

*  První m
ísto v prodeji oken dřevo/hliník v roce 2021 podle údajů 

BRAN
CH

EN
-RADAR.com

 M
arktanalyse G

m
bH

. 

Další zajímavé informace o dřevu a odpovědném využívání 
této suroviny najdete v novém časopise Josko echt.  

Objednejte si jej nyní zdarma na josko.com

Tip
Vom nachhaltig gewachsenen Baum  

aus heimischen Wäldern bis zu zeitlos  

edlen Designprodukten aus bester  

handwerklicher Fertigung. 

echt

Josko Fenster und Türen GmbH

A-4794 Kopfing, Josko-Straße 1, office@josko.at

Den Josko Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter josko.com

www.josko.com

12 13



RENOVACERENOVACE

Kde se setkává 
tradice s modernou.

dříve

potom

Fotografie: Sabine Bungert

RENOVUJTE 
STYLOVĚ A 
EFEKTIVNĚ: TO JE 
PRO VAŠE NOVÁ 
OKNA DŮLEŽITÉ

Pokud se provádí tepelná izolace 
fasády, je nutné vyměnit i okna?
Bezpodmínečně! Z tepelného 
hlediska představují okna nejslabší 
článek domu. Tepelné ztráty 
mohou dosahovat až 25 %! Pokud 
v nové fasádě zůstanou stará 
okna, je investice do energetické 
úspory značně neefektivní.

Nejsou nová okna příliš těsná?
V žádném případě! Okna a  
fasády musí podle možností  
tvořit těsný celek. Výměna 
vzduchu se provádí pravidelným  
kontrolovaným větráním.  
Naše výrobky splňují požadavky 
nejvyšších tříd těsnosti.

Jak je důležitá u nových oken 
ochrana před sluncem?
Velmi důležitá! Získaná energie 
ze slunce má velký význam v 
případě velkých prosklených 
ploch v zimě, avšak v létě je tomu 
naopak. Ideální jsou tedy taková 
řešení ochrany před sluncem, 
která propustí co nejvíce světla, 
ale současně zajistí ochranu proti 
vysokým teplotám.

Jaké výhody nabízí trojité 
zasklení ve srovnání s dvojitým?
Trojité zasklení zajišťuje 
příjemnější pocit, protože 
zabraňuje podstatně většímu 
úniku tepla. Při správném 
zaměření a dimenzování převáží 
v průběhu roku zisk energie nad 
ztrátami.

1.

2.

3.

4.

Nemusí se vždy jednat o novostavbu: Renovace, 
a tedy i přístavba a nástavba, se dnes těší 
stále větší oblibě jako obzvláště udržitelná a 
také podporovaná forma výstavby. V mnoha 
případech se zachování hodnotné stávající 
stavby nebo kreativní kombinace starého a 
nového vyplatí dvojnásob z architektonického 
i ekonomického hlediska. Předpokladem je 
promyšlená koncepce renovace - a především 
výběr vhodných výrobků. Při renovaci starých 
budov se totiž může objevit mnoho překvapení 
nebo zvláštních přání, která vyžadují speciální 

řešení na míru. Individuální 
výzvy probouzejí ve společnosti 
Josko především ambice, a 
proto vám můžeme nabídnout 
řešení na míru pro mnoho 
výrobků a samozřejmě také pro 
okna a celoskleněné systémy. 

Ostatně: Renovace s tepelně 
optimálními okny Josko nejen 
zkrášlí domov, ale také sníží  
provozní náklady.

RENOVUJTE SE SPOLEČNOSTÍ JOSKO -  
PROTOŽE HOSPODÁRNOST MŮŽE BÝT KRÁSNÁ.

Výběrem správ-
ného okna a jeho 
orientace získáte 
více energie, než 

kolik jí během 
roku ztratíte.

TIP

Nikdy dřív se neprojevovala tak velká touha po přirozeném osvětlení, 
otevřenosti a lehkosti obytného prostoru jako v současné době.

Krása

Komfort bydlení

Ochrana

Odpovědnost

Náklady

Financování
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JOSKOMPLETTJOSKOMPLETT

Kvalitní výrobky Služby s přidanou hodnotou

GANZ SCHÖN JOSKO

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A PROJEKTOVÁ PODPORA

Jako poradci poskytujeme inspiraci pro bydlení, přesvědčujeme svým citem pro 
estetiku a design a nabízíme ve fázi projektování cenné informace o vhodnosti 
pro každodenní použití. Samozřejmě si vyhradíme dostatek času na individuální 
poradenství a na vaše představy a vize. Pokud si přejete, můžeme se postarat také 
o technickou koordinaci s architekty, stavebními firmami a dalšími profesemi.

ZÁRUKA VRÁCENÍ ZÁLOH

Vaše peníze jsou tak dvojnásobně chráněny, protože se můžete spolehnout 
nejen na stabilitu rodinného podniku, ale také na důvěryhodnost velké rakouské 
banky.

ZÁRUKA VÝROBCE NA SPOKOJENOST S MONTÁŽÍ 

Díky této jedinečné záruce kvality montáže vám jako výrobce ručíme za to, že 
naši partneři odvedou práci k vaší plné spokojenosti. V případě závady jsme 
vám okamžitě k dispozici.

SLUŽBA PRVOTNÍHO SEŘÍZENÍ 

Kování oken a dveří jsou každý den silně namáhaná, protože při otevírání a  
zavírání působí na čepy vysoká hmotnost. Z toho důvodu poskytujeme pro  
instalované výrobky Premium po nastěhování službu prvotního seřízení,  
aby byla zajištěna optimální funkce každého prvku.

PRAVIDELNÝ SERVIS S 
PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU NA VÝROBEK

Okna a dveře jsou investicí na desítky let. Otevírají se a zavírají každý den. 
V zájmu zajištění jejich dlouhodobého optimálního nastavení a funkčnosti 
provádíme v prvních letech pravidelnou údržbu. Záruka na kování a elektronické 
komponenty se tak prodlužuje až na 10 let.

Služby s přidanou hodnotou 
na míru pro každou fázi 
vašeho projektu

DŮVĚRYHODNÁ PROJEKTOVÁ PODPORA A 
DLOUHODOBÉ ZACHOVÁNÍ KVALITY VAŠEHO BYDLENÍ

Vlastní bydlení je pro většinu lidí 
celoživotním snem, jehož uskutečnění 
vyžaduje velké investice a úsilí. Takový 
projekt musí být dobře naplánován a 
kvalitně realizován. Je příjemné, když se 
přitom můžete spolehnout na důvěryhodné 
partnery a odborníky.  
Jsme přesvědčeni, že okna a dveře 
představují z funkčního i architektonického 
hlediska nejdůležitější prvky obytného 
prostoru, které mají zásadní vliv na kvalitu 
života.

Nepovažujeme se pouze za výrobce 
krásných a kvalitních oken a dveří,  

ale i za dodavatele komplexních řešení 
a tomu přizpůsobených služeb. Protože 
naše špičkové výrobky si zaslouží zvláštní 
péči a know-how, které zajistí dlouhodobé 
zachování hodnoty a kvality bydlení ve 
vašem krásném a jedinečném domově.

Vyberte si ze tří volitelných možností 
Joskomplett Standard, Plus a Premium. 
Čím rozsáhlejší modernizace, tím více 
služeb, delší záruční doba a nižší náklady v 
budoucnu.  
 
Podrobnosti, podmínky a ceny vám sdělí 
poradce Josko.

Kontaktního pracovníka 
najdete na 
josko.com

INFO
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Okna a 
celoskleněné 

systémy 

ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ JOSKO



Když máte 
možnost volby 

oken.

GANZ SCHÖN JOSKO

PŘEHLED OKENNÍCH SYSTÉMŮ

20



Zvenku předsazenéZvenku předsazenéZvenku zarovnané se stěnou

ZVENKU
Předsazená pohledová 
strana (sklo, okenní 
křídla a okenní rám jsou 
předsazené), plast bez 
obsahu olova a kadmia 

UVNITŘ
Předsazení. Plast bez 
obsahu olova a kadmia

AVANTGARDA

Řada: ONE Alu | ONE App

MODERNÍ

Řada: Platin | Safir | Topas

Platin | Platin Plus Platin | Platin Plus

MODERNÍ S PŘÍČKAMI

Uvnitř s přesazením rámu

CLASSIC CLASSIC S PŘÍČKAMI

Řada: Diamant 89 | Titan 101 | Opal Alu Řada: Diamant 89 | Titan 101 | Opal Alu

CLASSIC

Řada: Opal Uvnitř předsazené

CLASSIC

Řada: Rubin Řada: Platin Classic | Safir Classic | Topas Classic

ZVENKU
Zarovnané sklo a rám: Sklo, 
okenní křídla a okenní rám 
jsou zarovnané, hliníkový 
plášť

UVNITŘ
Zarovnaný* okenní rám a 
okenní křídla leží v jedné 
rovině, dřevěné nebo plastové
*Platin, Safir

ZVENKU
Předsazený design: Sklo, 
rám a okenní rám jsou 
předsazené, hliníkový 
plášť

UVNITŘ
Předsazená pohledová 
strana, dřevo nebo plast

Uvnitř zarovnaný rám Uvnitř předsazenéUvnitř zarovnaný rám Uvnitř předsazené

Uvnitř předsazené

ZVENKU
Předsazená pohledová 
strana (sklo, okenní 
křídla a okenní rám jsou 
předsazené), dřevo

UVNITŘ
Předsazená pohledová 
strana, masivní, 
přírodní dřevo

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ 
Minimalisticky úzké, 
nekompromisně 
symetrické  

ZVENKU 
Hliník

UVNITŘ
Maximálně neomezená 
volba materiálu

Uvnitř volný výběr materiálů Uvnitř hliník

ONE APP

ONE

Dřevo

Ocel

Hliník

Druh 
betonu

Sklo

Černá 
matná

Antracit 
šedý

Bílá 
matná

další barvy jsou možné

21 24

NEOMEZENÁ TVŮRČÍ 
SVOBODA

Všechna okna z 
designové řady Classic 

mohou být dodána s 
příčkami i bez nich.

TIP

PŘEHLED OKENNÍCH SYSTÉMŮPŘEHLED OKENNÍCH SYSTÉMŮPŘEHLED OKENNÍCH SYSTÉMŮ PŘEHLED OKENNÍCH SYSTÉMŮ

PURISMUS A REDUKCE NA TO PODSTATNÉ ŠTÍHLÉ A SOUČASNÉ NADČASOVÉ A UNIVERZÁLNÍ NADČASOVÉ A UNIVERZÁLNÍ

ONE APP ONE ALU PLATIN | PLATIN PLUS SAFIR PURE | SAFIR PLUS TOPAS | TOPAS PLUS DIAMANT 89 | TITAN 101 OPAL ALU | OPAL ALU PLUS

RUBIN 78 | 90

OPAL | OPAL PLUS

Zvenku předsazené

Designová řada 
Avantgarde

Designová  
řada Modern

Designová  
řada Classic

Designová  
řada Classic



PŘEHLED OKENNÍCH SYSTÉMŮ
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OCHRANA PROTI 
VLOUPÁNÍ
Všechna naše okna jsou 
zajištěna bezpečnostními 
kováními, která ztěžují 
vypáčení okenního křídla. 
Quadro Safe, SH-1 a RC2 
nabízejí vyšší bezpečnost. 
Zeptejte se partnera Josko.

OCHRANA PROTI 
VLOUPÁNÍ A VĚTRÁNÍ 
Zvýšené odolnosti proti 
vloupání třídy RC2 je nyní 
možné dosáhnout i u 
výklopného okna. 

LÁSKA K DETAILU.  
PRÁVĚ DÍKY TOMU 
JSOU NAŠE OKNA TAK 
VÝJIMEČNÁ.

ENERGETICKY ÚČINNÝ 
SKLENĚNÝ DISTANČNÍ 
RÁMEČEK TWINSPACER 
Díky materiálovému složení 
černého plastu a nerezové 
oceli zaručuje výrazné 
zlepšení tepelně-izolačních 
vlastností ve srovnání 
s běžnými distančními 
rámečky z nerezové oceli.

V případě našich oken vás zahřejí u srdce 
nejen špičkové tepelné hodnoty. Milujeme 
detaily a širokou nabídku funkčních úzkých 
provedení. Následující stránky vás o tom 
zcela jistě přesvědčí.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Horizontální okna jsou  
moderní, ale zpravidla 
se obtížně čistí. Řešení:  
Výklopná okna s pohodlným 
čištěním - snadno se otevřou 
a očistí na vnější straně.

ELEGANTNÍ TVAR
Skryté kování dodává oknům 
nejen nenápadný vzhled,  
ale díky integrované brzdě  
otáčení také udržuje otevřené 
okno v požadované poloze.  

ZVUKOVÁ IZOLACE
Těsnost okna má velký vliv 
na zvukovou izolaci. Naše 
okna jsou vybavena trojitým 
zasklením a třemi těsněními, 
čímž dosahují zvukového 
útlumu až 47 decibelů.



Když spojením dvou 
světů vznikne jeden 

postoj k životu.

GANZ SCHÖN JOSKO

OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMYOKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY
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Bezrámová celoskleněná architektura působí 
precizním řemeslným zpracováním a díky našemu 
bezrámovému systému FixFrame nabízí neomezené 
tvůrčí možnosti bez kompromisů v oblasti statiky, 
těsnosti a tepelné izolace.

Harmonický celkový vzhled architektury a interiéru v domě Kleinhansových vytváří spolu s obývacím 
pokojem zalitým světlem zcela přirozené propojení interiéru s exteriérem. Spojení dvou světů zajiš-
ťuje celoskleněný systém Josko FixFrame, který svou střízlivou elegancí podtrhuje vysoký standard 
stavebního objektu.

Sladění vnějšího vzhledu a interiéru 
představuje u tohoto rodinného domku 
hlavní architektonický prvek. Spojení 
obytného prostoru a přírody je dotaženo 
u systému Josko k dokonalosti. 
Plynulé propojení vnitřku s vnějškem – 
architektonická výzva, k jejímuž řešení 
přistoupila rodina Kleinhansových s 
pevným přesvědčením již od počátku 
spolupráce s architektonickou kanceláří 
Gassner & Zarecky na projektu svého 
rodinného domu v blízkosti Mnichova. 
Běžná řešení byla odvážně zamítnuta 
ve prospěch plynulého propojení krajiny 
a moderní architektury. Bezrámový 
celoskleněný systém FixFrame 
společnosti Josko se postará o zbytek 
a podtrhuje důsledně progresivní tvary. 
Dokonalé spojení s okny, dveřmi na 
terasu a domovními dveřmi, jakož i 
zdvihacími posuvnými dveřmi přispívá k 
příkladnému sladění celkového vzhledu. 

„Od zahájení prací na projektu hraje 
rozhodující úlohu volba vhodného 
řešení oken. Měla by být bezrámová, 
podle možností co nejméně zakrytá 
omítkou a měla by umožňovat vyjít ven 
bez překonávání prahu. Systém Josko 
FixFrame tyto požadavky splňuje,“ 
zdůrazňuje Anja Kleinhans, majitelka 
domu a interiérová designérka.

Pro dosažení jednotného vzhledu a 
vyváženého harmonického bydlení 
byla zvolena zarovnaná okna dřevo/
hliník řady Platin v matně černém 
provedení na vnější i vnitřní straně. 
Z tohoto důvodu by měly mít stejný 
vnější vzhled a povrch také domovní 
dveře a boční vchodové dveře. Volba 
padla na systém Well.Come Nevos 
Alu, který se vyznačuje vynikajícími 
tepelně-izolačními vlastnostmi i 
vzhledem. Navíc je nabízen v široké 
škále provedení a s dřevěným nebo 
hliníkovým povrchem. Bílé dveře až ke 
stropu a posuvné dveře z řady MET 
představují jejich protějšek v interiéru. 
Dveře opticky zcela splývají se stěnou 
díky patentovanému systému zárubní, 
který je zapuštěný do stěny. 

„Z hlediska sladění celé koncepce bylo 
důležité, aby dveřní kliky měly stejnou 
barvu jako dveře. Dále měly mít podle 
možností stejný tvar jako okenní kliky. 
Tyto detaily, které jsou pro mě důležité, 
firma Josko nabídla,“ řekla zákaznice, 
která je nadšená šířkou sortimentu. 
Obrovská přední okna jsou doplněna 
systémem ochrany před sluncem Easy, 
který zajišťuje plynule regulovatelnými 
lamelami účinné stínění při jakémkoli 
dopadu světla. Nároky na design a 
faktor příjemného pocitu by se totiž 
neměly vylučovat. Kvalitní design 
přispívá k příjemnému pocitu,“ tvrdí 
Anja Kleinhans a tím potvrzuje filosofii 
společnosti Josko. Konec konců o to 
jde, když si stavíme domov. Je to místo, 
které nám poskytuje jistotu a bezpečí. 
Dnes, zítra i v budoucnu.

" Elegance, vysoce 
kvalitní materiály, 
profesionální montáž 
výrobků - tím vším se 
vyznačuje Josko.

ANJA KLEINHANS

Pro velké zasklené 
plochy naplánujte hned 

na začátku ochranu před 
sluncem. Tím zajistíte, 
že prvky ochrany před 

sluncem budou optimálně 
sladěné s okny a uvnitř 

bude i v letních měsících 
příjemně chladno.

TIP

OKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMYOKENNÍ A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY
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Architekt: Gassner & Zarecky
Fotografie: Sabine Bungert
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Když máte možnost volby 
celoskleněných 

systémů.

GANZ SCHÖN JOSKO

PŘEHLED CELOSKLENĚNÝCH SYSTÉMŮ
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Safir Blue
Pro všechny, kteří ocení vynikající design s dobrým poměrem ceny a výkonu - lze 
také kombinovat s celoskleněným systémem dřevo/hliník Platin Blue. 
Materiál: plast/hliník

2.
2.

3.
4.

3.

1.

PŘEHLED CELOSKLENĚNÝCH SYSTÉMŮPŘEHLED CELOSKLENĚNÝCH SYSTÉMŮPŘEHLED CELOSKLENĚNÝCH SYSTÉMŮ PŘEHLED CELOSKLENĚNÝCH SYSTÉMŮ

MINIMALISTICKÁ REVOLUCE

Platin Blue 
Moderní střízlivost, která má něco do sebe: Moderní prosklená architektura 
umožňuje realizovat otevřené, světlé bydlení s přesvědčivým řešením detailů.
Materiál: dřevo/hliník

1.

3.3.
4.

3.

2.

2.

PŘESVĚDČIVĚ ŠTÍHLÉ ELEGANTNÍ A CENOVĚ VÝHODNÉ

1.
1.

3.
4.

2.

FixFrame ONE
Revoluce v designu oken: Nekompromisně úzké a symetrické a jen  
s poloviční šířkou ve srovnání s běžnými okny a posuvnými dveřmi.
Materiál: zvenku hliník, uvnitř volitelně hliník, dřevo, sklo, ocel, Art-Beton

FixFrame Platin 
Nadčasová klasika moderního designu: Bezrámové celoskleněné 
provedení FixFrame Platin přitahuje milovníky designu již více než 15 let. 
Materiál: dřevo/hliník

SUVERÉNNĚ MODERNÍ

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

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

4. Přechody s úzkými 
celoskleněnými spoji nebo 
volitelně se statickými lizénami.

5. Bezrámová pevná část, 
extrémně štíhlé posuvné křídlo 
v hliníkovém provedení nebo v 
provedení z více materiálů.

1. Pevná část zvedacích posuvných dveří s 
úzkým rámem pouhých 56 mm. Uvnitř může 
být úplně skrytý pod omítkou a na venkovní 
straně může mít pohledová šířka rámu jen  
26 mm. 

2. Pevná část s úzkým rámečkem pouhých  
57 mm. Uvnitř může být skrytý pod omítkou až 
ke zkosené hraně skla a na venkovní straně 
může mít pohledová šířka rámu pouhých  
26 mm.

3. Spojky mezi dvěma pevnými díly mají 
šířku pouhých 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.
 
4. Je rovněž možné zvolit celoskleněné 
spoje a celoskleněné rohy. 

5. Velmi štíhlá pevná část, štíhlé 
zvedací posuvné křídlo dřevo/
hliník.

3. Spoje mezi dvěma pevnými 
díly jsou úzké - jen 111 mm. 
Spoje mezi zvedacími 
posuvnými dveřmi a pevnou 
částí jsou úzké - měří pouhých 
120 mm.

4. Volitelně je možné realizovat 
celoskleněné rohy. 

1. Pevná část zvedacích posuvných 
dveří s úzkým rámem pouhých 56 mm. 
Uvnitř může být úplně skrytý pod 
omítkou a na venkovní straně může mít 
pohledová šířka rámu jen 26 mm. 

2. Pevná část s úzkým rámečkem 
pouhých 53 mm. Uvnitř může být rám 
zcela skrytý pod omítkou až ke 
zkosené hraně skla a na venkovní 
straně může mít pohledová šířka rámu 
pouhých 26 mm.

5. Velmi štíhlá pevná část, štíhlé zve-
dací posuvné křídlo z plastu/hliníku.

5. 5. 5.
1.

1.

3.

3.

2.

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.

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

4. Bezrámová pevná část, 
štíhlé zvedací posuvné křídlo v 
provedení dřevo/hliník.

4.

Designová řada 
Avantgarde

Designová  
řada Modern

Designová  
řada Modern

Designová  
řada Modern
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PŘEHLED CELOSKLENĚNÝCH SYSTÉMŮ

CO JE VLASTNĚ 
CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM?

SPOJE SKLENĚNÝCH PRVKŮ
Špičkové řešení představuje 
celoskleněné spojení dvou 
skleněných prvků, které může 
být provedeno na podélné 
straně nebo v rohu. 

VÍCE SVĚTLA - VÍCE ŽIVOTA
Provedení oken až do výšky 4,5 
m zajišťuje působivé vzdušné 
bydlení. Tímto způsobem 
přivádí denní světlo nezbytné 
pro pocit pohody. 

Dvojnásobný vítěz

Představte si stěnu, která 
je téměř neviditelná, ale za 
níž je stále teplo, příjemně 
a útulně - tak mohou naše 
celoskleněné systémy 
změnit váš domov. 

Různé prvky, jako např. okna, 
terasové dveře, zvedací 
posuvné dveře a pevné díly, 
lze kombinovat, a tak vytvořit 
celek, který propouští ještě 
více světla a vytváří ještě 
větší prostor.

Čím více jsou prvky 
celoskleněného systému 

zarovnané a štíhlé, tím 
jsou působivější. Zde 
vám představujeme 
jedinečná řešení pro 

každý rozpočet.

TIP



Když se individuální 
vysněné bydlení 
stane skutečností.

GANZ SCHÖN JOSKO

NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ

Architekt: LP Architektur, Foto: Albrecht Schnabel

Jsme stejně nadšeni kvalitou oken a domovních 
i interiérových dveří jako v okamžiku, kdy jsme se 
rozhodli pro firmu Josko.

RODINA HÖRTENHUBEROVÝCH 
Z HORNÍCH RAKOUS

Rozhodli jsme se pro Josko, protože okna 
jsou prostě neuvěřitelně štíhlá, jednoduchá 
a elegantní. Navíc se jedná o rakouský 
výrobek. 

RODINA KASALOVÝCH, VÍDEŇ

Nadčasová elegance, vysoce kvalitní materiály, 
profesionální vestavba výrobků - tím vším se 
vyznačuje značka Josko. 

ANJA KLEINHANS, INTERIÉROVÁ 
DESIGNÉRKA, MNICHOV 

Designové řady a řady výrobků Josko 
vždy vytvářejí harmonický celkový vzhled, 
protože všechny výrobky v jednom stylu 
vypadají stejně.

BRUCKNER ARCHITEKTUR 
NATTERNBACH, HORNÍ RAKOUSY

Více inspirace najdete na 
webových stránkách.

josko.com/de/  
inspiration/

nebo na našich  
kanálech sociálních médií.

TIP

Duše našich vín se nachází v okolních 
vinicích. Ta duše je vidět velkými okny 
naší předváděcí haly a přináší inspiraci.

NADJA A ANTON EITZINGEROVI, VINAŘI 
Z LANGENLOIS 
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Když individualita 
proráží cestu  

okenní technologii.

GANZ SCHÖN JOSKO

 
 

DESIGNOVÁ ŘADA AVANTGARDE  
 

Když každý den začíná překvapením a oči se nemohou odtrhnout. Když otevřenost inspiruje náš život.  
Když skutečnost ještě předčí vysoké nároky a my si na první pohled zamilujeme inovativní design. 

Pak to znamená: Ganz schön Josko. Výjimečná okna a celoskleněné systémy, které rozšiřují výhled.

ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ JOSKO



Světová novinka 
ONE by Josko

Pevní díl 
FixFrame

REVOLUCE V DESIGNU OKEN

První kompletní systém oken a posuvných dveří na 
světě - nekompromisně štíhlý a symetrický.

Se systémem ONE definujeme nová měřítka 
v oblasti výroby oken: Systém je inspirován 
elegantním a jednoduchým vzhledem 
obrazového rámu - je stejně úzký na všech 
čtyřech stranách a fascinuje šířkou pouhých 
5 cm. To platí pro všechny prvky a varianty 
otevírání, jako jsou okna, terasové dveře, pevné 
díly, posuvné dveře a otočná/vyklápěcí okna. 
ONE, který představuje důsledně promyšlený 

vrchol naší systémové filozofie, se vyrábí ve 
dvou variantách povrchu na vnitřní straně: V 
provedení z čistého hliníku i ve verzi App s 
ušlechtilými povrchovými aplikacemi. Obě verze 
jsou na pohled naprosto stejné, a proto je lze 
ideálně kombinovat. ONE je možné také stejně 
snadno kombinovat s naším bezrámovým 
systémem FixFrame - kdo to řekl, že revoluce 
musí být složitá? 

ONE 
Okna 

ONE 
Terasové dveře

FixFrame ONE S 
Posuvné dveře 

DESIGN V 
JEDNOM STYLU

Okno ONE je stejně symetrické po 
celém obvodu - uvnitř i zvenku

Soklová lišta se zarovnaným 
ukončením u stěny

ONE by Josko Kompletní systém

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

Posuvné bezrámové dveře 
FixFrame ONE App S v kombinaci 
s venkovními žaluziemi „Easy“

Okenní klika ONE FE s čtyřhrannou 
růžicí pro ONE App

Odkaz na video na  
www.josko.at/vision

ONE 
Pevný díl

Fotografie: Florian Stöllinger, Roland Wimmer

ONE by Josko je kompletní 
systém, který je optimálně 
sladěný v každém detailu 
a v němž se každý prvek 
promyšleně stává součástí 
celku. Okna, dveře, rámy, 
kliky - vše má jednotný styl 
a dokonce i nenápadná 
ochrana proti hmyzu 
a ochrana proti slunci 
harmonicky zapadají do 
celkové koncepce.

ONE by Josko je dokonale 
sladěný.

NOVĚ!

Naše okno ONE je nyní nabízeno 
rovněž jako posuvné. Obzvláště 
prostorově úsporné řešení.

Designová řada 
Avantgarde

OKNA AVANTGARDNÍOKNA AVANTGARDNÍ
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MÉNĚ JE VÍCE

Šířka necelé 3 prsty –  
viditelná šířka křídla 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

MINIMALISTICKY ŠTÍHLÉ

ONE je jiné než ostatní systémy oken a posuvných dveří. 
Kombinuje štíhlé a elegantní okenní rámy dřívějších 
dob s moderními technickými řešeními. Svou novou 
koncepcí ONE ohromuje odborníky a povyšuje 
technologii oken na její špičku.

Bývaly 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.

Posuvné dveře bezrámové FixFrame ONE App S

Okno ONE App s parapetním polem

Šířka necelé tři prsty -  
Pohledová šířka křídla 5 cm

OKNA AVANTGARDNÍOKNA AVANTGARDNÍ
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ONE App dveře na terasu

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 skryje pod omítku - klíčové slovo: užší jsou 
viditelné šířky rámu – tím větší je rozdíl a tím i asymetrie.

ONE by Josko: 
Znovuzrození 
symetrie.

Systém ONE tento problém vyřešil.  
V interiéru vypadá jako rám obrazu - 
 po celém obvodu je stejně široký a 
symetrický.

Stejná symetrii je patrná i na vnější 
straně, pokud si vyberete designový 
parapet vyvinutý speciálně k tomuto 
účelu.

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 
Skleněné prvky jsou v okenním rámu vystředěné. 
Tak je dosaženo jednotného vzhledu všech 
okenních otvorů při pohledu zevnitř i zvenku.

OKNA AVANTGARDNÍOKNA AVANTGARDNÍ
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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 přitom 
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 přitom 
vždy stejný. Zevnitř stejně jako zvenku. 
Jeden systém jeden design.

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.

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

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

ONE v porovnání. 
Viditelná symetrie po obvodu na všech 4 stranách.

11 cm 14 cm

Na rozdíl od 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.

www.josko.one

1 2
3Designový parapet ALU, DS2 – bez viditelných 

šroubových spojů k okennímu rámu.

SYMETRICKÝ VZHLED RÁMU I 
U VÍCEDÍLNÝCH PRVKŮ.

SYMETRICKÝ VZHLED 
RÁMU I U VÍCEDÍLNÝCH 
PRVKŮ.

OBVODOVÁ 
SYMETRIE

HLOUB- 
KOVÁ 
SYMETRIE

SYMETRIE
VÍCEDÍLNÝCH 
PRVKŮ

Designový okenní parapet, který 
zachovává symetrii ONE, zaujme na 
první pohled. Zaručuje nejen štíhlý 
vzhled rámu ONE po celém obvodu, 
ale navíc zdůrazňuje jeho symetrii.

Šikovně promyšlený designový parapet 
tvoří nedílnou součást okna. Obojí v 
dokonalé jednotě – celková symetrická 
kompozice nadčasově jednoduché 
elegance.

PARAPET SE SMYSLEM 
PRO SYMETRII.

OKNA AVANTGARDNÍOKNA AVANTGARDNÍ
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ONE ALU

Jednoduchý a elegantní design ONE Alu se standardně vyrábí ve třech atraktivních 
interiérových barvách: RAL 9005 tmavě černá matná, RAL 7016 antracitově šedá matná 
a RAL 9016 bílá matná. Na přání si však můžete vybrat i ze široké palety barev. Zvenku i 
zevnitř může být ONE proveden v mnoha barevných odstínech RAL či efektních odstínech 
anebo může být opatřen práškovým lakem nebo eloxován.

RAL 9005 tmavě černá matná RAL 7016 antracitově šedá matná RAL 9016 bílá matná

PESTROST PRO  
KAŽDÝ STYL.

ONE nabízí výběr ze dvou řad 
výrobků:

Minimalistický design v celé 
mnohostrannosti. Ačkoli je 
koncepce ONE puristická, 
možnosti provedení jsou 
neobyčejně pestré. V případě ONE 
určuje funkci okna nikoli materiál, 
nýbrž architektura a individuální 
styl: Rozhodující je osobní vkus.

Venkovní i vnitřní strana z ušlechtilého hliníku.
ONE Alu ONE App

Venkovní strana z hliníku, vnitřní strana z nejrůznějších materiálových 
aplikací, které lze v provedení „dřevo“ barevně přizpůsobit vnitřnímu 
okennímu parapetu. Na obrázku: Dub beach N08.

1. ONE Alu 
zvenku i uvnitř nenápadný hliník

2. ONE App 
zvenku hliník, uvnitř maximální 
volnost při výběru materiálu 
vnitřní straně

1 2 Čistý a puristický vzhled v hliníkovém provedení.

NOVĚ!

Do interiéru je možné 
vybírat z ještě širší 
nabídky barev!

Architekt: X3 Architects Dipl. Ing. Markus SteffelbauerFoto: Florian Stöllinger

OKNA AVANTGARDNÍOKNA AVANTGARDNÍ
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Posuvné dveře ONE App ze skutečné oceli 

ONE APP

Neomezená volba  
materiálu a stylu.

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 aplikace.

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. Aplikace se nanáší až 
nakonec.

Nové inovativní materiály.

Kromě ušlechtilých a osvědčených 
dřevěných povrchů Josko z divokého 
dubu, dubu, smrku a modřínu lze v případě 
ONE App použít také ocel, skutečné sklo, 
kartáčovaný a jemně broušený hliník, Art-

Beton a pravé ořechové dřevo. To znamená, 
že ONE App lze přizpůsobit téměř jakémukoli 
stylu bydlení - individuálně pro každý dům a 
v souladu s architekturou. Pro ty, kteří hledají 
něco mimořádného.

Skutečná ocel Kartáčovaný a jemně 
broušený hliník

Druh betonuSkutečné sklo Dřevo

ONE v porovnání. Vnitřní vzhled otočných/vyklápěcích oken.

ONE APP 
Uvnitř s maximálně neomezenou volbou materiálu

Běžná hliníková okna 
Zevnitř dostupná i v provedení jako 
hliníková

OKNA AVANTGARDNÍOKNA AVANTGARDNÍ
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Bezrámový FixFrame ONE App S
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Když je otevřenost 
odměněna 

ohromujícím výhledem.

GANZ SCHÖN JOSKO

 
 

DESIGNOVÁ ŘADA MODERN
 

Když příjemný pocit z bydlení v přírodě není ničím omezený a přechod mezi vnějškem a vnitřkem je naprosto plynulý. 
Když nás příroda neustále obklopuje a můžeme si doopravdy odpočinout tam, kde to dělá dobře všem našim smyslům. 
Když můžeme zažít volnost ve vlastních čtyřech stěnách v té nejkrásnější formě. Pak to znamená: Ganz schön Josko.  

Okna a celoskleněné systémy, které lze různě kombinovat.

ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ JOSKO



Neobyčejně 
krásná okna.

ELEGANTNÍ TVAR 
Skryté kování dodává 

oknům nejen nenápadný 
vzhled, ale díky 

integrované brzdě otáčení 
udržuje otevřené okno v 

požadované poloze. 

VÍCE SVĚTLA 
Mírně zešikmený tvar 

okenního rámu přivádí do 
domu více světla.

MODERNÍ OKNA, TERASOVÉ DVEŘE, ZDVIŽNĚ 
POSUVNÉ DVEŘE A CELOSKLENĚNÉ SYSTÉMY

produktové řady. 
Jednotný vzhled.

SMART MIX 

3 řady. Zvenku jednotný vzhled díky 
jednotnému hliníkovému plášti.  

Uvnitř dřevo nebo plast. 

Moderní okna jsou vyráběna 
ze dřeva v mnoha lakovaných, 
lazurovaných, olejovaných a 

ručně olejovaných odstínech i s 
módními dekorativními fóliemi.

TIP

STAVĚT ZPŮSOBEM, KTERÝ JE  
ŠETRNÝ K PENĚŽENCE

Kombinace oken ze dřeva/hliníku a plas-
tu/hliníku umožňuje dosáhnout úspor.

TIP

TROJITÉ ZASKLENÍ
Standardní trojité 
zasklení zaručuje 

nejlepší tepelné hodnoty.

SNADNÁ ÚDRŽBA 
Zarovnání okenního 

rámu a skleněné tabule 
usnadňuje čištění.

ZAROVNÁNÍ
Okna designové řady 

Modern jsou na vnější 
straně zarovnaná se 

stěnou - okenní rám, rám 
křídel a skleněná tabule 
leží v jedné rovině. To je 

vizuální přednost, zejmé-
na u vícedílných prvků.

DVOJITÉ LEPENÉ ZASKLENÍ
Zaručuje lepší odolnost proti 

vloupání, stabilitu, těsnost, lepší 
tepelnou a zvukovou izolaci a 

delší funkční životnost.

Designová  
řada Modern
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PLATIN PLUS
Nejlepší hodnoty: 
Uw 0,71 W/m2K
Výhody systému: 103 mm

PLATIN 
Nejlepší hodnoty:  
Uw 0,74 W/m2K
Výhody systému: 82 mm

Platin 
DŘEVO/HLINÍK 
ZVENKU I ZEVNITŘ ZAROVNANÉ A TENKÉ.

ZAROVNANÉ SE STĚNOU ZVENKU, 
ZAROVNANÉ S RÁMEM UVNITŘ
Výrobky řady Platin mají zarovnané sklo s rámem 
nejen na vnější straně, ale také na vnitřní straně a 
tím je dosažen ještě atraktivnější vzhled.

OCENĚNÁ UDRŽITELNOST
Udělení ceny Minergie Award potvrzuje  
obzvláště dobré tepelně-izolační vlastnosti, 
těsnost a zvukovou izolaci našich oken  
Platin při současném zajištění  
dobrého poměru cena-výkon.

Platin

Nejúspěšnější okna dřevo/ 
hliník v Rakousku a Německu.

VÍCE SVĚTLA 
Díky zkosenému tvaru vypadají 
rámy ještě štíhlejší a propouštějí 
do místnosti více světla. To je 
výhoda především v případě 
dvoukřídlých a vícekřídlých oken. 

LÁSKA K DETAILU
Naše úspěšné okno Platin propouští díky jedinečnému 

tvaru rámu více světla. Standardní trojité zasklení s 
optimální tepelnou izolací a zpracování z udržitelného 

dřeva přispívají k ještě vyšší energetické úspornosti 
tohoto okna, které udává trend na trhu.

Josko: souvislá kresba dřeva díky 
jedinečné technice lepení

Lepení běžné v tomto odvětví

KRÁSNÉ BYDLENÍ.  
LEPŠÍ VĚTRÁNÍ
Nová celoplošná dřevěná křídla nyní nabízejí  
také účinné, bezpečné a vizuálně atraktivní 
řešení větrání - prvek, který chybí v 
architektonickém trendu velkoplošných 
hliníkových fasádních obkladů. 

SOUVISLÁ KRESBA DŘEVA 
Dřevěné rámy našich oken 
jsou vícenásobně lepeny, aby 
nedocházelo k deformaci. 
Vyvinuli jsme jedinečnou 
technologii lepení zajišťující 
krásný a elegantní vzhled a 
souvislou strukturu dřeva.

NENÍ DŘEVO JAKO DŘEVO
Udržitelnost bereme vážně.  
To se týká také vnitřního života 
našich dřevěných rámů z 
ušlechtilého, průběžného 
masivního dřeva, což není 
samozřejmostí.

Designová  
řada Modern
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ZDVIŽNĚ POSUVNÉ  
DVEŘE PLATIN BLUE

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.

LADÍ S MNOHA SYSTÉMY.
Ideálně se hodí ke všem našim oknům a 
celoskleněným systémům v designové 
řadě Modern. 

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 u konkurence je 
často Ug 0,6) BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ

Bezbariérový práh, který 
zabraňuje zakopnutí, lze na 
přání kombinovat s posuvnými 
rámy s ochranou proti hmyzu.

JEDNODUCHÉ VODICÍ 
KOLEJNICE
Vodicí kolejnice našich 
zvedacích posuvných dveří 
je ukrytá v horním rámu a 
neruší volný výhled v oblasti 
pevného dílu. 

NOVĚ! PŘITAHOVACÍ 
MADLO OTOČNÉ
Naše speciálně vyvinuté 
přitahovací madlo ZG 9 je 
nejen praktické, ale i 
atraktivní: je tak štíhlé a 
ploché, že se snadno vejde 
pod posuvný rám sítě proti 
hmyzu.

KRÁSNÉ ZÁVĚSY Z 
UŠLECHTILÉ OCELI
Kvalitní závěsy z nerezové 
oceli pro vysoká a těžká 
dveřní křídla. K dispozici také 
v černé barvě.

BEZBARIÉROVÉ 
PROVEDENÍ 
Bezbariérový práh o výšce 
20 nebo 30 mm odolává 
i těm nejnepříznivějším 
povětrnostním podmínkám 
a je dostupný v mnoha 
barevných odstínech, které 
ladí s barvou dveří na 
venkovní straně.

DVEŘE NA TERASU 
PLATIN 

Terasové dveře 
Platin zaujmou svým 
jednoduchým, štíhlým 
rámem a zarovnaným 

vzhledem.

Dveře na terasu Platin, zevnitř,
dub N03 natural

VELKÉ ROZMĚRY
Dveře na terasu jsou možné 

do max. výšky 3 metry.

TIP

ŘADA TERASOVÝCH  
DVEŘÍ PLATIN

Terasové dveře Platin Blue 

PŘÍTAŽNÝ ÚCHYT 
Standardní přitahovací 
madlo ZG3 pro terasové 
dveře. Vhodné také pro 
otočné rámy pro ochranu 
proti hmyzu.

ŘADA ZDVIŽNĚ  
POSUVNÝCH DVEŘÍ PLATIN

Zvedací posuvné dveře Platin Blue
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VYNIKAJÍCÍ PRŮKOPNICKÁ PRÁCE
Celoskleněné systémy prosazujeme již 
od roku 2004. FixFrame Platin definuje 
standardy, zejména v detailech, a 
architektům nabízíme ještě větší tvůrčí 
svobodu bez kompromisů v oblasti 
statiky, těsnosti a tepelné izolace.

FixFrame Platin  
CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM DŘEVO/HLINÍK

MNOHO INOVATIVNÍCH VÝHOD:

DESIGNOVÝ PARAPET 
Exkluzivně u nás. Inovativní 
okenní parapet bez viditelných 
upevňovacích šroubů je 
podstatně nižší než jiné parapety. 
Tím však není ovlivněna těsnost.

DRENÁŽNÍ ŽLAB
Pro rychlé, bezpečné odvádění 
velkého množství vody. Funkční 
a pěkné.

SNADNÁ OPRAVA
Pokud je sklo rozbité, lze ho 
jednoduše vyměnit zvenku.

JE MOŽNÉ TAKÉ VYROBIT 
ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ jako 
např. zkosení, stupňovité sklo  
a rohy.

BEZBARIÉROVOST
V elegantním provedení. 
Volitelně lze dodat i v lakovaném 
provedení v mnoha barvách.

POSUVNÝ RÁM SE SKRYTÝM 
UPEVNĚNÍM LANEK A 
OCHRANOU PROTI HMYZU
Jsou vedeny poprvé nahoře 
a tím získávají svůj elegantní 
vzhled.

VHODNÉ PRO PASIVNÍ DOMY
Nejlepší hodnota trojitého 
zasklení Ug 0,5 Uw 0,58 W/m² K
Dle výběru skla vhodné pro  
nízkoenergetické, pasivní nebo 
energeticky plusové domy.

POŽÁRNÍ ODOLNOST
Pevný díl s volitelnou 
protipožární certifikací. 

BEZRÁMOVÉ 
CELOSKLENĚNÉ 
PROVEDENÍ, KTERÉ 
DEFINUJE NOVÝ 
STANDARD.

VELKÉ ROZMĚRY
Pevný díl může mít max. 

výšku až 4,5 m.

TIP

Pro porovnání: 
Běžný parapet

FixFrame je nejen opticky zcela bezrámový, ale díky integrovatelným montovaným dílům tvoří jeden harmonický, 
zarovnaný systém. Do systémových rámů FixFrame lze zabudovat skleněné prvky, okna, dveře na terasu, 

posuvné a domovní dveře i ochranu proti slunci.
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Náš druhý celoskleněný systém:  
Platin Blue. Úžasně tenký rám – zvenku 
hliník, zevnitř dřevo – sluší moderní 
architektuře. Rovněž působivý je poměr 
ceny a výkonu. Výrobky Platin Blue jsou 
připraveny ke spojení - manipulace a 
instalace je naprosto jednoduchá a 
vhodná jak pro novostavby, tak pro 
rekonstrukce.  

Platin Blue 
CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM DŘEVO/HLINÍK

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).

SPOJENÍ SE 
SKLENĚNÝMI SPOJI
Špičkové řešení představuje 
celoskleněné spojení pevných 
částí, které může být provedeno 
na podélné straně nebo v rohu.  
Na přání s hliníkovým krytem nebo 
s vysoce kvalitní smaltovanou 
hranou v černé barvě. VELMI ŠTÍHLÝ RÁM 

Zajišťuje maximální velikost skla, 
průhlednost a světlo - a zároveň 
i optimální tepelně-izolační 
vlastnosti. 

SNADNÁ OPRAVA
Pokud je sklo rozbité, lze ho 
jednoduše vyměnit zvenku. 

JEDNODUCHÝ DESIGN RÁMU
Krásné je to, co není vidět - např. 
zasklívací lišty a spáry. Úzká 
pohledová plocha díky zkoseným 
rámům zlepšuje průchod světla 
a podporuje výrobu solární 
energie.

MNOHO INOVATIVNÍCH VÝHOD:

SPOJENÍ SE 
STATICKOU LIZÉNOU 
Přišroubovaná statická lizéna s 
pohledovou šířkou pouhých  
25 mm a hloubkou 66 mm zajišťuje 
stabilní spojení jednotlivých pevných 
dílů. To zajišťuje ocelová trubka 
uvnitř, která je zvenku opláštěná a 
práškově lakovaná nebo opatřená 
pravou dřevěnou dýhou. 

TENKÁ SKLENĚNÁ 
ARCHITKERURA PRO 
OTEVŘENÝ, SVĚTLÝ 
OBYTNÝ PROSTOR.

Celoskleněný systém pro nás znamená, že lze různé prvky, jako okna, dveře na terasu, posuvné dveře a pevné 
díly spojovat v optické celky, aby prostoru propůjčily více světla a volného prostoru.  

Ale také domovní dveře Nevos Alu lze spojovat s pevnými díly Platin Blue. 

ZAROVNANÉ 
A TENKÉ MONTOVANÉ DÍLY
Jedinečnost a atraktivita našich 
celoskleněných systémů spočívá v 
zarovnání oken a terasových dveří 
s pevnými skleněnými prvky.

BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ
Bezbariérový práh, který 
zabraňuje zakopnutí, lze na přání 
kombinovat s posuvnými rámy s 
ochranou proti hmyzu.
NOVĚ! Volitelně lze dodat i v 
lakovaném provedení v mnoha 
barvách.
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PĚKNÉ  
ROHOVÉ SPOJE
Místo obvyklých širokých 
rohových spojovacích drážek 
ve tvaru U a hranatých 
rohových spojovacích spár 
jsou naše plastová okna 
opatřena drážkou tvaru V, 
která usnadňuje čištění.

SPOJENÍ VÍCE PRVKŮ
Pokud jsou spojována okna 
pro maximum skleněné 
plochy, není to většinou 
hezké, protože rámy působí 
velmi mohutně. Naše spojení 
oken jsou konstruována tak, 
aby byla velmi tenká a přesto 
splňovala vysoké nároky na 
statiku.

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

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

NÁROKY NA DETAIL
Zkosený tvar křídla přivádí více světla do 

místnosti a přispívá k úzké pohledové 
šířce. Zkosení současně zlepšuje oběh 

vzduchu a proudění tepla na okně a  
tím omezuje tvorbu kondenzátu na skle.

Při nákupu oken 
dbejte, aby plastická 
hmota neobsahovala 
olovo ani kadmium.  
U nás je to standard  

již mnoho let.

TIP

Safir 
PLAST/HLINÍK 
ZVENKU I ZEVNITŘ ZAROVNANÉ A TENKÉ.

TROJNÁSOBNĚ ZAROVNANÉ
Řada Safir má zarovnané sklo a 
rám nejen na venkovní, ale i na 
vnitřní straně, a tím dosahuje ještě 
elegantnějšího vzhledu. 

VÝJIMEČNĚ  
KRÁSNÉ TVARY
Řada Safir získala cenu 
Red Dot Design a German 
Design Award.

Ideální  Kombinace  
k řadě Platin.

TVAR DOTAŽENÝ K 
DOKONALOSTI
Křídlo bez zasklívacích lišt 
vypadá nejen pěkně, ale navíc se 
snadno udržuje v čistotě.

VÍCE SVĚTLA 
Díky zešikmenému tvaru 
vypadají rámy ještě tenčí 
a propouštějí do místnosti 
ještě více světla. To je 
výhoda především v případě 
dvoukřídlých a vícekřídlých oken. 

NOVĚ!  UŠLECHTILÉ 
DŘEVO NEBO HLINÍK 
Krásným matným vzhledem 
se vyznačují nové dekory 
"Dub" a "Černá". Jsou také 
vysoce odolné proti 
opotřebení a poškrábání. 

Designová  
řada Modern
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ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE 
SAFIR BLUE

Neobyčejně štíhlé dveře Safir Blue, které 
se vyznačují moderním designem, 

vytvářejí jedinečné spojení s venkovním 
prostředím. Představují rovněž ideální 

doplněk zvedacích posuvných dveří 
dřevo/hliník Platin Blue.

DVEŘE NA TERASU 
SAFIR

Zarovnané. Štíhlé. Stabilní. 
Teplé. Safir nabízí čtyři zásadní 

přednosti. K tomu je třeba 
připojit lepší průchod světla 
díky zkosenému tvaru rámu.

ŠTÍHLÝ DESIGN DVEŘÍ SE 
ZAROVNANÝM SKLEM
Poprvé u nás: Moderní 
celoskleněný design v cenově 
výhodném provedení z plastu. 

JEDNODUCHÉ 
VODICÍ KOLEJNICE
Vodicí kolejnice našich 
zvedacích posuvných dveří 
je ukrytá v horním rámu a 
neruší volný výhled v oblasti 
pevného dílu. 

BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ
Bez nebezpečí zakopnutí, lze 
dokonce integrovat předsazený 
posuvný rám s ochranou proti 
hmyzu. Volitelně lze dodat i v 
lakovaném provedení v mnoha 
barvách.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ S 8 
VODICÍMI KLADKAMI
Nikoli obvyklé 4, ale až 8 
vodicích kladek, zajišťuje 
snadnou obsluhu až 400 kg 
těžkých křídel.

TENKÉ PROVEDENÍ 
Pokud jsou vzájemně 
kombinovány otvíravé a 
pevné díly a jsou-li velmi 
velké, vyžaduje to pro statiku 
našroubovanou lizénu. Naše 
lizény jsou krásně štíhlé, ale 
díky ocelovému jádru zajišťují 
spolehlivé upevnění - a to i v 
případě obzvláště vysokých 
místností. 

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

Terasové dveře v kombinaci s pevným dílem a 
extrémně tenkou lizénou. 

DVEŘE NA TERASU
Jsou nabízeny v max. 
výšce až 2,7 metres

TIP

Terasové dveře Safir s běžným pevným dílem 

ŘADA TERASOVÝCH 
DVEŘÍ SAFIR

ŘADA ZDVIŽNĚ 
POSUVNÝCH DVEŘÍ SAFIR

Zdvižně posuvné dveře
Safir Blue
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Pevné díly Safir Blue tvoří společně se 
zvedacími posuvnými dveřmi Safir Blue 
moderní celoskleněný systém, splňující 
veškeré požadavky moderního bydlení. 
Systém vyrobený z cenově 
dostupnějšího plastu na vnitřní straně 
nabízí všem milovníkům krásného 
designu příznivý poměr ceny a výkonu. 
 

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.

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. 

SNADNÁ OPRAVA
Pokud je sklo rozbité, lze ho jednoduše 
vyměnit zvenku.

ŠTÍHLÝ DESIGN KŘÍDEL SE 
ZAROVNANÝM SKLEM
Poprvé u nás: Moderní 
celoskleněný design v cenově 
výhodném provedení z plastu. 

VELMI TENKÝ RÁM
Dodává se i v plastovém 
provedení. Tím je dosaženo 
maximálního podílu skla, 
průhledu a světlosti – při 
současně optimálních tepelně 
izolačních vlastnostech. 

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.

MNOHO INOVATIVNÍCH VÝHOD:

BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ
Bezbariérový práh, který 
zabraňuje zakopnutí, lze na přání 
kombinovat s posuvnými rámy s 
ochranou proti hmyzu.
NOVĚ! Volitelně lze dodat i v 
lakovaném provedení v mnoha 
barvách

Safir Blue 
CELOSKLENĚNÝ SYSTÉM PLAST/HLINÍK

ELEGANTNÍ A 
OHROMNĚ ŠTÍHLÉ
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TOPAS PLUS
Nejlepší hodnoty: 
Uw 0,68 W/m2K
Výhody systému: 84 mm

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

TOPAS & TOPAS PLUS
Základní modely splňují i nároky 

omezených rozpočtů, avšak nikoli na 
úkor vzhledu. Kromě atraktivního vzhledu 

pomáhají udržovat vnitřní doporučené 
hodnoty. Především tepelně izolačních 

vlastností šetřících náklady na vytápění a 
zatížení životního prostředí.

KRÁSNÉ ROHOVÉ SPOJE 
A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Místo obvyklých širokých 
rohových spojovacích drážek 
ve tvaru U a hranatých 
rohových spojovacích spár 
jsou naše plastová okna 
opatřena drážkou tvaru V, 
která usnadňuje čištění. 

DESIGN BEZ  
ZASKLÍVACÍCH LIŠT
Krásné je to, co není vidět - 
např. zasklívací lišty a spáry 
křídel. Štíhlý vzhled díky 
zkoseným rámům zvyšuje 
i přístup světla a získávání 
sluneční energie. 

ZAROVNÁNÍ
Dvojnásobně zarovnané. Zarovnání 
skla a rámu zvenku. Uvnitř mírně 
předsazené.

TEPELNĚ OPTIMALIZOVANÉ 
NAPOJENÍ PARAPETU
Volitelné jádro z termopěny zajišťuje 
ještě lepší tepelné hodnoty.

Moderní design 
a přijatelná cena.

Topas
PLAST/HLINÍK 
ZVENKU ZAROVNANÉ, ZEVNITŘ PŘEDSAZENÉ.

PŘÍJEMNĚ SNADNÁ 
ÚDRŽBA
Snadné čištění, protože 
všechny profily okna jsou 
navrženy s ohledem na 
jednoduchou údržbu.

KONSTRUOVÁNO S OHLEDEM 
NA USNADNĚNÍ OPRAV
Rekonstrukce je obvykle spojena se 
zásadními zásahy do fasády domu. 
Topas naproti tomu umožňuje, aby 
mohly být u starších domů s úzkými 
obvodovými zdmi montovány i 
systémy tenčí šířky.

PATENTOVANÁ STABILITA
Navíc s vyztuženou patentovanou 
strukturou profilu za přijatelnou cenu.

NOVĚ!  UŠLECHTILÉ 
DŘEVO NEBO HLINÍK 
Krásným matným vzhledem 
se vyznačují nové dekory 
"Dub" a "Černá". Jsou také 
vysoce odolné proti 
opotřebení a poškrábání. 

Designová  
řada Modern
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DVEŘE NA TERASU 
TOPAS

 

Krásné a s vynikajícími tepelně  
izolačními vlastnostmi.  

Dveře Topas jsou na vnější straně 
zarovnané a na vnitřní straně mírně 

předsazené. Okenní rám je stejně štíhlý 
jako u oken Platin a Safir. Vnější strana 

je dokonce stejná - Topas lze tedy 
ideálně kombinovat na jednom domě s 

okny dřevo/hliník Platinum a plast/hliník 
Safir. Kombinace plastu a dřeva nemůže 

být cenově dostupnější.

Fotografie: Roland Wimmer

BEZBARIÉROVÝ 
PODLAHOVÝ PRÁH
Dveře na terasu z 
kompozitního materiálu 
zesíleného skelnými vlákny 
mají vynikající tepelně-izolační 
vlastnosti a jejich konstrukce 
zajišťuje těsnost proti 
přívalovému dešti. Volitelně  
lze dodat i v lakovaném 
provedení v mnoha barvách.

DVEŘE NA TERASU
jsou nabízeny v max. 
výšce až 2,7 metrů

TIP

SPOJKY
Stabilní úzké spojky a 
dřevěné sloupky spolu s 
extrémně úzkými lizénami 
zajišťují splnění vysokých 
statických nároků.

ŘADA TERASOVÝCH 
DVEŘÍ TOPAS

NOVĚ!  PŘITAHOVACÍ 
MADLO OTOČNÉ
Naše speciálně vyvinuté 
přitahovací madlo ZG 9 je 
nejen praktické, ale i atraktivní: 
je tak štíhlé a ploché, že se 
snadno vejde pod posuvný 
rám sítě proti hmyzu.
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Moderní design s jedinečným, klasickým 
šarmem: Řady moderních oken Platin, 
Safir a Topas mohou být vyrobeny i s 
tenkými příčkami o tloušťce pouhých 25 
mm. Varianta Classic moderní 
designové řady promyšleně spojuje 
současnou architekturu s touhou po 
přirozenosti a půvabu toho, co známe. 
Ideální pro současné trendy bydlení s 

moderním komfortem, ale také pro 
městské lofty s neobvyklým 
architektonickým řešením. Další 
inovace: Naše moderní okna jsou nyní 
volitelně k dostání se zasklívacím 
můstkem z černého plastu, jehož 
přednost spočívá v menším tepelném 
mostu ve srovnání s kovovými 
zasklívacími můstky.

PLATIN CLASSIC 
Materiál dřevo/hliník

SAFIR CLASSIC 
Materiál plast/hliník

TOPAS CLASSIC 
Materiál plast/hliník

Okna s příčkami 
V MODERNÍM SOUČASNÉM VZHLEDU

NADČASOVÝ DESIGN
Pokud chcete bydlet klasicky, potřebujete 

dlouhou životnost a příjemný, nadčasový vzhled.

STYL BYDLENÍ, 
KTERÝ JE VĚČNÝ

Je to půvab jednoduchosti? Nebo 
svůdná nová varianta staré lásky? 

Nezáleží na tom, proč se rozhodnete 
pro věčně klasický vzhled - naše příč-
ková okna vám budou dělat radost po 

celý život.

ÚZKÉ PŘÍČKY 
25 mm tenké a zarovnané 
příčky. Ideální pro moderní 
nároky s nadčasovým 
komfortem. 

PLOCHÉ PŘÍČKY 
Zarovnaný rám a s odskokem 
od skla jen 9 mm také téměř 
zarovnaný vzhled skla.

Příčková okna v 
moderním a současném 

provedení umožňují 
vytvořit mnoho stylů - od 

industriální elegance 
pro městské lofty až po 
moderní venkovský styl 

nebo středomořský šarm. 
Vy jste tvůrce, my  

máme řešení.

TIP

VNĚJŠÍ 
VZHLED

Designová  
řada Modern

 
VNITŘNÍ 
DESIGN
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GANZ SCHÖN JOSKO

 
 

DESIGNOVÁ ŘADA CLASSIC
 

Když toužíme po klidu v dnešní uspěchané době. Když oceňujeme přirozenou pohodu a chceme si splnit sen o útulném prostředí. 
Klasická okna Josko v nadčasovém designu se vyznačují trvalou krásou, díky jimž se cítíme doma i po mnoha letech stejně 

příjemně jako první den.

Když okny  
přirozeně vstupuje  

pohoda.

ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ JOSKO



Pěkná okna  
do pohodového  

prostředí.

HLINÍKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ 
Se skrytým odvodněním. 

Chrání okno před 
povětrnostními vlivy a 

prodlužuje jeho životnost.  
Mnoho barevných odstínů 

je navíc standardně 
vysoce odolných proti 
povětrnostním vlivům. 

KLASICKÁ OKNA, TERASOVÉ DVEŘE 
A ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE

PROVEDENÍ S 
PŘESAZENÍM

Okenní rám, křídlo a 
sklo jsou předsazené. 

Za tradičním vzhledem 
oken se skrývá moderní 

technologie Josko.

ELEGANTNÍ TVAR 
Skryté kování zaručuje 
nejen jednoduchý tvar 

oken, ale díky integrované 
brzdě také zajišťuje okno 

v požadovaném úhlu 
otevření.  CHYTRÝ SMART MIX

Jednotné provedení klik 
- pro okna, celoskleněné 
systémy, domovní a inte-

riérové dveře.

Klasická okna jsou dodávána 
v mnoha lakovaných, 

lazurovaných, olejovaných a 
ručně olejovaných barevných 
odstínech nebo s trendovými 

dekoračními fóliemi.

TIP

CLASSIC S PŘÍČKAMI

Obzvlášť krásná
 jsou předsazená okna 

s příčkami.

SMART MIX 

2 řady.
Jednotný vzhled zvenku,  
dřevo nebo plast uvnitř.

STAVĚT ZPŮSOBEM, KTERÝ JE 
ŠETRNÝ K PENĚŽENCE

Kombinace oken ze dřeva/hliníku  
a plastu/hliníku umožňuje  

dosáhnout úspor.

TIP

Designová  
řada Classic

produktové řady. 
Jednotný vzhled.
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TITAN 101
Nejlepší hodnoty: 
Uw 0,70 W/m2K
Výhody systému: 101 mm

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

NADČASOVÝ DESIGN
Design v tomto případě nepodléhá času, 
nýbrž je nadčasový. Ideální pro aktuální 
trendy v bydlení s klasickým a útulným 

charakterem.

BEZBARIÉROVÉ 
PROVEDENÍ
Okna a dveře na terasu, které 
dosahují až k podlaze, jsou 
vystaveny povětrnostním 
vlivům. Bezbariérový 
podlahový práh Isostep však 
nepropustí ani velká množství 
vody. Díky dobré tepelné 
izolaci je i uvnitř neobyčejně 
příjemně. Na přání může být 
dodán v mnoha barevných 
odstínech.

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

ZUŠLECHTĚNÉ DŘEVĚNÉ POVRCHY
V závislosti na druhu a barvě dřeva existuje 
mnoho způsobů povrchové úpravy dřevěného 
okna - lazurování, lakování, olejování, ruční 
olejování, kartáčování.

ŠTÍHLÉ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY 
Nové úzké příčky s tloušťkou 
pouhých 25 mm mají klasický 
a současně moderní vzhled. 
Dřevěné příčky se šroubují k 
rámu a zasklívacím lištám. V 
nabídce jsou také v šířkách 30 
mm a 44 mm.

UDRŽITELNÉ LESNICTVÍ
Používáme pouze dřevo z lesů 

ve střední Evropě, které jsou 
obhospodařovány udržitelným 

způsobem.  
Další informace o: 

josko.com

INFO

PROVEDENÍ S PŘESAZENÍM
Okenní rámy, křídla a sklo jsou přesazeny 
pro dosažení vzhledu klasického okna

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST 
NA VYNIKAJÍCÍ ÚROVNI 
Okna z masivního přírodního dřeva/
hliníku, která získala zemskou 
energetickou cenu, snižují náklady 
na vytápění.

Klasika –  
Osvědčené již 20 let.

Diamant & Titan
DŘEVO/HLINÍK, 
ZVENKU A UVNITŘ PŘEDSAZENÉ Designová  

řada Classic
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KRÁSNÉ ROHOVÉ SPOJE  
A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Místo obvyklých širokých 
rohových spojovacích drážek 
ve tvaru U a hranatých 
rohových spojovacích spár 
jsou naše plastová okna 
sériově opatřena drážkou 
tvaru V, která usnadňuje 
čištění. 

OPAL PLUS ALU
Nejlepší hodnoty: 
Uw 0,64 W/m2K
Výhody systému: 91 mm

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

OSVĚDČENÝ DESIGN - PŘEDSAZENÝ VZHLED
Design v tomto případě nepodléhá času, nýbrž 
je nadčasový. Ideální pro malý rozpočet - aniž 
byste se museli vzdát přitažlivého designu a 

současných trendů v bydlení.

SPOJKA
Stabilní úzké spojky a 
dřevěné sloupky spolu s 
extrémně úzkými lizénami 
zajišťují splnění vysokých 
statických nároků.

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

VZHLED DŘEVA
Obyčejným plastovým 
oknům můžete dekorem 
modřínového dřeva na vnitřní 
straně dodat individuální 
vzhled dřeva.

Klasický vzhled,  
moderní technologie. –  
osvědčené po mnoho let.

PROVEDENÍ S PŘESAZENÍM
Okenní rám, křídlo a sklo jsou 
předsazené.

OVĚŘENÁ ÚSPORNOST
Řada Opal se vyznačuje vynikající 
tepelnou hodnotou a přispívá k 
podstatnému snížení nákladů na 
vytápění. Vhodná pro pasivní a 
nízkoenergetické domy, s dobrým 
poměrem cena/výkon.

BEZBARIÉROVÉ 
PROVEDENÍ
Okna a dveře na terasu, které 
dosahují až k podlaze, jsou 
vystaveny povětrnostním 
vlivům. Bezbariérový práh lze 
na přání dodat v mnoha 
barevných odstínech, které 
ladí s barvou exteriéru.

Stejně jako všechny 
naše řady oken je i Opal 
Alu dodáván se všemi 
běžnými typy otevírání: 
Okno, terasové dveře, 

zvedací posuvné dveře a 
pevný díl.

TIP

Opal Alu
PLAST/HLINÍK 
ZVENKU I ZEVNITŘ PŘEDSAZENÉ. Designová  
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RUBIN 90
Nejlepší hodnoty: 
Uw 0,72 W/m2K
Výhody systému: 90 mm

RUBIN 78 
Nejlepší hodnoty:  
Uw 0,76 W/m2K
Výhody systému: 78 mm

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

ARCHITEKTURA, KTERÁ ŠETŘÍ ZDROJE
Ekologické bydlení a nároky na design: Nelze? 
Ale ano! Díky řadě Rubin společnosti Josko, 

kterou tvoří skutečná dřevěná okna olejovaná 
a lazurovaná v mnoha barevných odstínech.

STŘÍZLIVÁ A TRADIČNÍ 
PŘIROZENOST
Okenní křídlo je nabízeno ve dvou 
šířkách. Okenní křídlo lze však na 
přání zúžit, aby bylo možné je 
přizpůsobit architektonickému stylu i 
v případě trvale udržitelné výstavby.

ÚZKÉ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY 
Nové úzké příčky s 
tloušťkou pouhých 25 mm 
mají klasický a současně 
moderní vzhled. Dřevěné 
příčky se šroubují k rámu 
a zasklívacím lištám. V 
nabídce jsou také v šířkách 
30 mm a 44 mm.

PŮVOD DŘEVA 
Zjistěte si původ dřeva! Přestali 
jsme v celé výrobě zásadně po-
užívat levnější sibiřský modřín s 

nejistou udržitelností.

TIP

Rubin
DŘEVO 
ZVENKU I ZEVNITŘ PŘEDSAZENÉ.

PROVEDENÍ S PŘESAZENÍM
Okenní rám, křídlo a sklo jsou předsazené.

U ZKOUŠEK OBSTÁLY NA VÝBORNOU. 
Při zkoušce těsnosti akreditovaným 
zkušebním pracovištěm rakouského 
Výzkumného ústavu dřevařského bylo 
dosaženo jen těch nejlepších hodnot 
vzduchotěsnosti a odolnosti 
proti přívalovému dešti a větru.

Poctivé, přírodní  
a skrz naskrz  
masivní dřevo.

BEZBARIÉROVÉ PROVEDENÍ
Okna a dveře na terasu, které 
dosahují až k podlaze, jsou 
vystaveny povětrnostním 
vlivům. Bezbariérový 
podlahový práh Isostep však 
nepropustí ani velká množství 
vody. Na přání si můžete 
vybrat z mnoha barev.

SKUTEČNÁ PÉČE
Pečlivé zpracování zajišťující 
životnost po desítky let. U 
dřevěných oken jsou všechny 
díly sešroubovány, nikoli 
pouze zasunuty a slepeny.

Designová  
řada Classic
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KRÁSNÁ BEZ SKVRN
Skryté odvodnění zajišťuje 
bezvadný vzhled bez drážek 
a frézování rámu nebo 
zažloutlých krytek. Skvrny od 
vody nemají šanci a i čištění 
je výrazně jednodušší.

CENOVĚ VÝHODNÁ DESIGNOVÁ KLASIKA
Cenová výhoda při pořízení. Úsporná při 

používání. Pěkná po celou dobu životnosti.  
Ideální pro malý rozpočet - aniž byste se 
museli vzdát současných trendů bydlení.

OPAL PLUS
Nejlepší hodnoty: 
Uw 0,64 W/m2K
Výhody systému: 94 mm

OPAL 
Nejlepší hodnoty:  
Uw 0,72 W/m2K
Výhody systému: 94 mm

BEZBARIÉROVÉ 
PROVEDENÍ
Okna a dveře na terasu, které 
dosahují až k podlaze, jsou 
vystaveny povětrnostním 
vlivům. Na přání může být 
dodán v mnoha barevných 
odstínech.

Běžný v odvětví: Obvyklé odvodnění

KRÁSNÉ ROHOVÉ SPOJE 
USNADŇUJÍ ČIŠTĚNÍ
Místo obvyklých širokých 
rohových spojovacích drážek 
ve tvaru U a hranatých 
rohových spojovacích spár 
jsou plastová okna Josko 
sériově opatřena drážkou tvaru 
V, která usnadňuje čištění. 

Opal
PLASTOVÉ 
PŘEDSAZENÉ ZVENKU I UVNITŘ

Spolehlivé  
základní okno 
pro malý rozpočet.

PROVEDENÍ S PŘESAZENÍM
Okenní rám, křídlo a sklo jsou předsazené.

OVĚŘENÁ ÚSPORNOST
Řada Opal se vyznačuje vynikající tepelnou 
hodnotou a přispívá k podstatnému 
snížení nákladů na vytápění. Vhodná pro 
pasivní a nízkoenergetické domy. Cenově 
výhodná a osvědčená.

VZHLED DŘEVA 
Obyčejným plastovým 
oknům můžete dekorem 
modřínového dřeva na vnitřní 
straně dodat individuální 
vzhled dřeva.

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

Designová  
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Foto: Gerhard Wasserbauer

JEŠTĚ ŠTÍHLEJŠÍ 
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 
Nové zdvižně posuvné dveře 
Opal nabízejí ještě ještě větší 
neomezený výhled.

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

Diamant HS, Rubin HS

Opal HS

Diamant, 
Rubin & Opal 
ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE Zdvižně posuvné dveře 

Opal nabízejí dokonalý 
výhled v cenově výhodném 

plastovém provedení.

INFO

JEDNODUCHÉ VODICÍ KOLEJNICE
Estetiku lze u nás vnímat do posledního 
detailu. Horní vodicí kolejnice je 
jednoduchá a má esteticky dokonalý tvar.

OTEVŘENÉ A SVĚTLÉ BYDLENÍ
Nikdo už dnes nechce žít v tmavých místnostech. Velkoplošné 

posuvné prvky zvou přírodu do domu a vytvářejí otevřené, 
světlem zalité bydlení, které probouzí příjemné pocity.

Při nákupu zdvižně 
posuvných dveří vždy 

zjišťujte hodnoty 
těsnosti!

TIPU ZKOUŠEK OBSTÁLY NA VÝBORNOU 
Naše zdvižně posuvné dveře musely projít mnoha 
vnitropodnikovými testy a vývojem, než byly připraveny k 
uvedení na trh. Odolnost, která se vyplatí. Při zkoušce těsnosti 
akreditovaným zkušebním pracovištěm rakouského Výzkumného 
ústavu dřevařského bylo dosaženo jen těch nejlepších hodnot 
vzduchotěsnosti a odolnosti proti přívalovému dešti a větru.

ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE CLASSICZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE CLASSIC
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Architekt: Gassner & Zarecky
Foto: Sabine Bungert

Naši ochranu proti slunci vyvíjíme a vyrábíme sami. Její 
velká výhoda spočívá v tom, že je technicky, vizuálně 
a barevně sladěná s našimi okny, terasovými dveřmi, 
posuvnými dveřmi i celoskleněnými systémy. Díky tomu 
je ochrana před sluncem a nežádoucím pohledům zvenku 
nejen funkční, ale také estetickým komplexním řešením.

Venkovní žaluzie, rolety a skládací okenice pro venkovní 
použití a vnitřní žaluzie do interiéru nabízejí optimální 
řešení pro každé použití. 
Představují dokonalý doplněk oken a vizuální obohacení 
vašeho domova. 

Venkovní rolety Architekt: Mgr. Arch. Thomás Hruska, Foto: Andreas Hofer

Sluneční  
ochrana.  
od Josko

Rolety

Okenice

Vnitřní žaluzie

OCHRANA PŘED SLUNCEMOCHRANA PŘED SLUNCEM
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Vstupní 
dveře

ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ JOSKO



SLADĚNÉ 
Vnitřní i vnější povrchy 
mohou být provedeny v 

mnoha různých   
barevných odstínech  

dřeva nebo RAL. 

TIP

Individuální nabídka 
domovních dveří 

společnosti Josko pro vás

NAVRHNĚTE SI DOMOVNÍ DVEŘE 
PODLE SVÝCH PŘEDSTAV.

POCIT VOLNOSTI
Snadné napojení na 

celoskleněný systém.

4

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Velký výběr klik a madel 

umožňuje dosáhnout 
naprosté jedinečnosti dveří.

3

1

BOČNÍ DÍLY 
K dispozici je mnoho 
variant s rámečky i 

bez nich. 

BEZBARIÉROVÉ 
PROVEDENÍ 

Dostupné sériové provedení 
bez soklu nebo se 

sladěným soklem na přání.

2

DOMOVNÍ DVEŘEDOMOVNÍ DVEŘE
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PĚTINÁSOBNÉ 
ZABEZPEČENÍ. SÉRIOVÝ 
ZAMYKACÍ SYSTÉM 
PRO VAŠE DOMOVNÍ 
DVEŘE
Dvojité vydrží víc, což je případ našich 
domovních dveří: Pět drží ještě lépe. 
Stejně jako u trezoru jsou dveře 
zajištěny v pěti bodech. Dva kruhové 
čepy nahoře a dva dole a otočná závora 
zabraňují vysazení nebo vypáčení dveří. 
Střední část dveří je zajištěna západkou 
zámku a závorou z masivní plné oceli s 
maximální hloubkou zasunutí. 
 

VELMI KVALITNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ 
CYLINDRICKÁ VLOŽKA 
VE STANDARDNÍM 
PROVEDENÍ
Ve všech domovních dveřích používáme 
vysoce kvalitní bezpečnostní 
cylindrickou vložku, která nabízí mnoho 
výhod: oboustranně uzamykatelná, i 
když je klíč zasunutý do zámku, stejný 
klíč pro domovní i boční vchodové dveře 
bez příplatku, pět klíčů k jedné 
cylindrické vložce, přičemž další klíče 
mohou být vyrobeny pouze po 
předložení bezpečnostní karty, a 
integrovaná ochrana proti vytažení 
jádra, která při pokusu o vloupání 
zabraňuje vytažení jádra vložky. 

2x

2x

1x

Kruhové čepy a otočná závora

Když se všude 
cítíte bezpečně.

Bezpečnost je jednou ze základních 
potřeb člověka. Bezpečnost je nutnou 
součástí domova, abyste se v něm cítili 
dobře. Naše vchodové dveře nabízejí 
základní ochranu proti vloupání již ve 
standardním provedení, které splňuje 
tento požadavek.

V mnoha případech se používají stejné 
součásti jako u domovních dveří 
odolných proti vloupání, které byly 
testovány a certifikovány podle třídy 
odolnosti RC2.

BEZPEČNOSTNÍ 
SYSTÉMY JOSKO

ZASTAVTE ZLODĚJE 
BEZPEČNOSTNÍMI DOMOVNÍMI 
DVEŘMI S ODOLNOSTÍ RC2
Třída odolnosti (RC) určuje, jaká je 
odolnost dveřního prvku při pokusu  
o vloupání podle ÖNORM B 5338 nebo 
ČSN EN 1627. Za příplatek lze naše 
domovní dveře navrhnout ve třídě RC2. 
Speciální konstrukce dveřního křídla, 
zesílené upevnění závěsu a zesílený 
zamykací plech, ochrana proti vytažení 
jádra RC2 a bezpečnostní sklo zaručují 
zvýšenou odolnost. Odolnost RC2 je 
certifikována nezávislým rakouským 
Výzkumným ústavem dřevařským. 

Kruhové čepy a otočná závora 
zabraňují vysazení nebo vypáčení 
dveří.

Západka a závora zámku z 
masivní plné oceli se vyznačují 
maximální hloubkou zasunutí.

Architekt: Norbert Bruckner, Foto: Roland Wimmer

DOMOVNÍ DVEŘEDOMOVNÍ DVEŘE
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BOČNÍ DÍL CELOPLOŠNÝ 
Průběžně vyplněno

VARIANTY S A BEZ RÁMU. 

Stejně jako u interiérových dveří jsou i u domovních dveří 
módní hladké, plné dveře s velkými bočními díly. U Josko 
můžete vybírat boční díl pro vaše dveře až z pěti modelů, a 
tak je sladit s okenními prvky. 
Kromě skleněných bočních dílů s různými variantami rámu 
nyní nabídka obsahuje také plný boční díl, který vytváří 
působivý vstupní prostor. 

DOMOVNÍ DVEŘE S BOČNÍM DÍLEM BOČNÍ DÍL FIXFRAME 
Po obvodu bez rámu

OBVYKLÝ BOČNÍ DÍL 
Se 4stranným rámem

BOČNÍ DÍL BEZ RÁMU 
3stranný bez rámu

Velký výběr 
designového a 

funkčního zasklení 
najdete na josko.com

INFO

WELL.COME Nevos Alu – SET s plným bočním panelem 
Povrch madla GB1800E ze saténované nerezové oceli

NOVĚ!

BOČNÍ DÍL BLUE 
Se 4stranně úzkým rámem

DOMOVNÍ DVEŘEDOMOVNÍ DVEŘE
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SAN FRAN. Nevos Natur – SET
Dub sukovitý N06, silver grey, kartáčovaný

DVĚ PROVEDENÍ
Zarovnané a s tupou 
spárou (obr. vpravo) 
nebo klasicky 
předsazené dveřní 
křídlo (obr. nahoře).  
U mnoha našich  
dveří máte na výběr.
 

KRÁSNĚ SNADNÁ 
ÚDRŽBA
Součástí rámu a 
dveřního křídla je 
mnoho designových a 
funkčních prvků, které 
zajišťují, že zavřené 
dveře jsou zarovnané, 
a tedy působí 
neobyčejně elegantně 
a snadno se čistí. 

NEJLEPŠÍ HODNOTY 
DÍKY TROJITÉMU 
ZASKLENÍ 
Standardní trojité 
zasklení výřezů dveří 
zaručuje nejlepší 
tepelné hodnoty. 

ŠIROKÁ NABÍDKA  
PROVEDENÍ 
Naše modely domovních 
dveří jsou vyráběny z mnoha 
druhů dřeva s různými 
strukturami. Volitelné 
barevné odstíny olejových 
barev, lakované a lazurované 
povrchy tvoří nekonečný 
počet variant designu.

BEZBARIÉROVOST
20 mm výšky standardně při 
velmi dobrém tepelném 
oddělení. Volitelně lze 
podlahový práh dodat i jako 
černě eloxovaný pro 
obzvláště ušlechtilý vzhled u 
tmavých dveří.

TICHÉ ZAVÍRÁNÍ, 
SNADNÉ OTVÍRÁNÍ
Ke zvýšenému pohodlí 
přispívá sériově 
montovaná západka 
Soft-Lock, která 
umožňuje tiché 
zavírání a snadné 
otvírání našich 
domovních dveří.

SAN.FRAN 1 Nevos Alu – SET
Dub sukovitý N06, silver grey, kartáčovaný
Hliník Effekt 3

VNĚJŠÍ 
VZHLED  VNITŘNÍ 

DESIGN

ŠIROKÁ NABÍDKA 
MATERIÁLŮ
Nezáleží na tom, z jakých 
materiálů chcete dveře mít 
- zda ze dřeva, hliníku nebo 
kombinace dřeva a hliníku: 
U nás najdete dveře, které 
splní nejen vaše přání, ale i 
požadavky stavby.

Velmi působivé 
Detaily

ZVENKU I UVNITŘ

MOŽNOST 
VOLBY ZÁVĚSŮ
V závislosti na 
systému vám 
umožňujeme si 
vybrat skryté (obr. 
vlevo) nebo viditelné 
závěsy (obr. nahoře).

DOMOVNÍ DVEŘEDOMOVNÍ DVEŘE
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Příslušenství 
domovních dveří 

DE.NIRO 4 Nevos Natur – SET
Dub sukovitý N06, silver grey, kartáčovaný
Pás Color Efekt 3

OTISK PRSTU 
dLine černá

APLIKACE
Zarovnané zafrézované 
pásky
Effekt 3

ZAPUŠTĚNÉ 
DRŽADLO 
EVO 11-1600  
Effekt 3

BEZPEČNOSTNÍ 
ZÁMEK
EVO SK2
Cylindrická vložka s 
ochranou proti vytažení 
jádra v provedení Effekt 
3 k dispozici také ve 
čtverhranném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMOVNÍCH DVEŘÍ 
SMART MIX
Klika, madlo, sokl, pás, snímání otisků 
prstů – dříve bylo toto příslušenství 
domovních dveří pouze v hlazené 
nerezové oceli.

JEMNĚ STRUKTUROVANÁ BARVA 
EFEKT 3 
Pouze u nás je k dostání mnoho 
doplňků k domovním dveřím v módním 
šedém odstínu Effekt 3.

MATNÁ ČERNÁ
Veškeré příslušenství domovních dveří 
je běžně také v barvě RAL 9005 černé 
matné. 

DVEŘNÍ KLIKA
EVO SK2
Effekt 3

KRÁSNĚ BEZPEČNÝ. 
BEZPEČNĚ KRÁSNÝ.

NEVOS – Model zevnitř s plným křídlem dveří
Dub hrubě řezaný N06 silver grey

ZAROVNANÉ, S OCHRANOU PROTI 
VLOUPÁNÍ A V TMAVÝCH BARVÁCH.
V souladu se současným 
architektonickým trendem uvádíme na 
trh dvě nové sady tlačných madel, která 
jsou standardně testována na ochranu 
proti vloupání třídy RC2. Zvenku jsou 
oba modely vybaveny zafrézovanou 
zarovnanou ochranou proti vytažení 
jádra. Dostupné ve třech barvách: 
matná černá, Effekt 3 nebo satinovaná 
nerezová ocel.

Nový otvírač dveří dLine je menší, a  
tedy nenápadnější. Ovládá se pomocí 
dotykové funkce. DLine je vybaven 
rozšířenými funkcemi pro Smart Home: 
Dálkové otevírání, push zprávy, hlasové 

FINGERPRINT DLINE  
S NEJNOVĚJŠÍ  
TECHNOLOGIÍ SMART HOME

ovládání Alexa a Google a časové 
ovládání je možné používat a lze je 
nastavit pro každého uživatele zvlášť.  
Je možné jej připevnit ke dveřím nebo k 
madlu. K dispozici v černé barvě nebo z 
nerezové ocele.

VNĚJŠÍ 
VZHLED

 VNITŘNÍ 
DESIGN

DOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍDOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍ
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NEVOS ALU
Zvenku robustní, 
zevnitř útulné.
Hliníkový plášť chrání dveře proti 
větru a povětrnostním vlivům. 
Příjemné dřevěné povrchy 
či desky z HPL v módních 
barevných odstínech promění 
vnitřní str. dveří v desig. lahůdku. 

NEVOS NATUR
Přirozenost za 
všech okolností. 
Zevnitř i zvenku jsou viditelné 
povrchy dveří provedeny 
z pravého dřeva. Při tom 
můžete vybírat z mnoha 
druhů dřeva a struktur.

Nevos
MODERNÍ ROVNÉ DOMOVNÍ DVEŘE

PŘEHLED  
HODNOT DVEŘÍ NEVOS  

Hodnota Ud: až 0,61 W/m²K* 
Tato hodnota udává tepelné ztráty dveřmi.
Pro porovnání: Běžné hliníkové dveře mají 
hodnotu 1,5 W/m²K

Hodnota Ug: až 0,5 W/m²K* 
Tato hodnota udává tepelné ztráty sklem 
vašich dveří. Zde platí, jako u hodnoty Ud, že 
čím nižší, tím lepší.

Hodnota Rw: Až 37 dB* 
Tato hodnota udává zvukové-izolační 
vlastnosti vašich dveří. V tomto případě platí: 
čím vyšší, tím lepší.

NEVOS COLOR 
Odolné a rozmanité. 
Odolné panely HPL (high 
pressure laminate) lze uvnitř 
i zvenku natřít v mnoha 
barevných odstínech. Na 
přání mohou být rovněž 
opatřeny hliníkovým pláštěm.

NEVOS GLASS
Oceňované špičkové skleněné 
provedení. Vysoce lesklé 
skleněné povrchy dodávají 
vnější straně avantgardní vzhled. 
Vnitřní strana s dřevěnými 
povrchy nebo lakováním v 
módních barevných odstínech 
probouzí pocit útulnosti.

Pro Nevos

LÁSKA KE SVĚTLU
Boční skleněné části zajišťují přirozené 
osvětlení vstupního prostoru. Na přání 

může být sklo satinováno, částečně 
satinováno nebo tónováno, a tedy zajišťuje 

ochranu proti zvědavým pohledům.

BEZPEČÍ A TEPLO
Masivní konstrukce dveřního 
kříd-la zajišťuje stabilitu dveří, 
jakož i dobré tepelně a zvukově 
izolační vlastnosti. 

90 mm 

VELKÉ  
ROZMĚRY

Výška dveří může 
dosahovat až 2,6 m 

s nadsvětlíkem 
až do 3,88 m.

TIP

DVEŘE NEVOS  
 
 
Domovní dveře Nevos sestávají z dřevěné 
kompozitové desky (HPL), která nabízí jedinečné 
tepelné hodnoty a kompletní možnosti povrchů. V 
provedení SET je dveřní křídlo zarovnané s 
rámem, a tedy tvoří základní systém moderních, 
plochých domovních dveří v souladu se 
současnými architektonickými trendy. 

Z vnitřní strany mohou být dveře Nevos lakované 
nebo opatřené dřevěným povrchem.

*V závislosti na modelu

NEVOS – SET
Dub fládrovaný N07 nature

SO.LONG Nevos Alu SET
Hliník Effekt 3

Designová  
řada Modern

DOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍDOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍ
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De.Niro - Alu efekt 5

De.Niro – Art-Steel

So.Long - Hliník 
Effekt 3

Well.Come – Hliník 
RAL 9005 černé matné

Well.Come - Divoký dub 
Tvar kmene masivní 
N14 bažinný dub natur

NEVOS GLASS - 
AVANTGARDNÍ 
DOMOVNÍ DVEŘE 
SE SKLENĚNÝM 
POVRCHEM.

Vysoce lesklé skleněné plochy a plochy  
z černého skla Black-Shine dodávají  
módní a avantgardní vzhled. Volitelně s 
automatickým pohonem křídlových dveří.

Nevos 
MODERNÍ ROVNÉ DOMOVNÍ DVEŘE 

De.Niro 4 – Dub sukovitý 
N06 silver grey

De.Niro - Dub sukovitý 
N13 pearl grey

So.Long 2 – Hliník 
Effekt 3

De.Niro - HPL deska 
RAL 9007 srnčí hnědá

Well.Come - Dub
N08 beach

NOVĚ!

NOVĚ!

Well.Come - Masivní divoký dub, 
ručně hoblovaný, N06 silver grey

NOVĚ!

Well.Come - Masivní divoký dub  
N14 bažinný dub natur

NOVĚ!

DOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍDOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍ
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Pallas 5 – Hliník 
RAL 7006 béžovošedá

Midway - dub 
N07 přírodní

Padua 2 – Hliník 
Effekt 5

Calypso - Dub sukovitý 
N09 white heaven

Blockbuster– Hliník 
RAL 7016 antracitově šedá

Midway 2 - Dub sukovitý 
N09 white heaven

Sailing 3 – Hliník  
RAL 7006 béžově šedá (vlevo)
RAL 7044 hedvábně šedá (vpravo)

Flat Screen 1 - Dub N08 
beach

San.Fran 1 - Hliník, Effekt 3
Dub sukovitý N06 silver grey

Long Line 1– Hliník 
RAL 9016 bílá

Big Zen 4– Hliník  
RAL 7016 antracitově šedá

New Deal 1 – Dub  
hrubě řezané, N16 black pearl

Architekt: Gassner & Zarecky, Fotografie: Sabine Bungert

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI 
Přizpůsobte některý z více 

než 90 modelů svému vkusu 
- máte nekonečné možnosti, 

pokud se jedná o velikost, 
barvu, druh dřeva a 

příslušenství.

INFO

DOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍDOMOVNÍ DVEŘE  MODERNÍ
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VITAS ALU F 
Zvenku zarovnané, 
uvnitř klasické.
Model Alu F kombinuje na 
přání zarovnané provedení 
dveří Nevos Alu na vnější 
straně s provedením Vitas  
na vnitřní straně.

VITAS ALU
Robustní zvenku, 
příjemné uvnitř. 
Masivní dřevo uvnitř a odolné 
hliníkové opláštění zvenku 
zajišťují nejlepší tepelné hodnoty 
a odolnost proti povětrnostním 
vlivům. Do interiéru si můžete 
vybrat mezi dřevem a lakovaným 
provedením v módních barvách.

Vitas
DOMOVNÍ DVEŘE V KLASICKÉM PROVEDENÍ

TRADIČNÍ A NADČASOVÝ
Klasické předsazené provedení 
v rámové konstrukci. Ideální 
doplněk klasických řad oken.

Naše domovní dveře jsou 
vyráběny v mnoha lakovaných, 

lazurovaných, olejovaných a 
ručně olejovaných barevných 

odstínech dřeva.

TIP

DVEŘE VITAS  
 
 
Tradiční konstrukce rámu ze speciálně lepeného 
masivního dřeva. Pro Vitas jsou typické výplně, 
skleněná pole, kruhové oblouky a tradiční, 
řemeslně dokonalé prvky, které činí tento 
předsazený systém domovních dveří  
nadčasovou klasikou.

Dveře jsou dostupné v čistě dřevěném provedení, 
ale také s hliníkovou vnější stranou.

VITAS
Přírodní skrz naskrz. 
Masivní domovní dveře okouzlují 
především svým přírodním 
vzhledem. Přírodní materiály 
umožňují vytvořit širokou 
nabídku provedení dveří.

VÍCE SVĚTLA, 
VÍCE ŽIVOTA

Domovní dveře s velkými 
prosklenými výřezy 

umožňují nerušený výhled 
ven a přivádějí světlo do 

vstupního prostoru domu.

TIP

UDRŽITELNOST
Dřevo pro naše dveře Vitas pochází 
výlučně z certifikovaných udržitelně 

obhospodařovaných lesů. 

VYNIKAJÍCÍ SOUČINITEL 
PROSTUPU TEPLA
Nižší tepelné ztráty díky 
vysokým hodnotám 
součinitele prostupu tepla 
přírodního materiálu - dřeva.

PADUA 4 Vitas VET
Smrk W31 off-white

PADUA 4 Vitas VET
Smrk W31 off-white

Designová  
řada Classic

DOMOVNÍ DVEŘE KLASICKÁDOMOVNÍ DVEŘE KLASICKÁ
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Ručně tříděná kvalita dřeva Ceněná ruční práce Olejovaný

Domovní dveře Gablonz Vitas v provedení modřín olejovaný

Dřevo je stále moderní. 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. 

PŘÍRODNÍ BYDLENÍ 
S KLASICKÝMI 
DOMOVNÍMI DVEŘMI 
JOSKO.

Padua 2
Smrk W31 off-white

Fuschl
Modřín N02 olejovaný

Stubai
Modřín N02 olejovaný

Traunstein 1
Modřín N02 olejovaný

Padua 4
Modřín N02 olejovaný

Sonnblick
Modřín N02 olejovaný

Hochwald 6
Modřín N02 olejovaný

Passau
Smrk RAL 9016 bílý

Prodejní trhák - hliník 
RAL 9016 bílá

Vitas 
DOMOVNÍ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA

DOMOVNÍ DVEŘE KLASICKÁDOMOVNÍ DVEŘE KLASICKÁ
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Interiérové 
dveře

ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ JOSKO



Tak krásné, 
tak všestranné.

INTERIÉROVÉ DVEŘE JOSKO  
VE 3 DESIGNOVÝCH ŘADÁCH

AVANTGARDA MODERNÍ KLASIKA

SYSTÉM ZÁRUBNÍ MET | zarovnané se stěnou 
Puristické bydlení
V jedné rovině se stěnou. Je to možné, protože je zárubeň 
zaomítaná zcela do stěny. K dostání jsou otvíravé dovnitř i ven.

SYSTÉM ZÁRUBNÍ ONE | zarovnané se stěnou 
Maximálně neomezená volba materiálu
Zárubně a dveřní křídlo leží v jedné rovině. Poprvé si můžete 
vybrat zárubně z různých materiálů: Dřevo, sklo, betonový 
vzhled, ocel nebo hliník. 

SYSTÉM ZÁRUBNÍ BET | zarovnané 
Moderní zarovnání
Dveřní křídlo leží v jedné rovině se zárubněmi a je mírně 
předsazené vzhledem ke stěně. Tím je dosažen jednoduchý 
vzhled s elegantně zmenšenými proporcemi.

SYSTÉM ZÁRUBNÍ VET | předsazené 
Klasicky nadčasové
U systému VET jsou dveřní křídlo, zárubně a stěna vzájemně 
předsazeny, a tedy dveře mají osvědčený klasický vzhled.

INTERIÉROVÉ DVEŘEINTERIÉROVÉ DVEŘE
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EKOLOGICKÉ VNITŘNÍ  
JÁDRO DVEŘÍ
Naše interiérové dveře o 
tloušťce 40 mm mají standardně 
biodegradovatelné lněné jádro. Pro 
dveře o tloušťce 56 mm se používá 
vysoce kvalitní a stabilní lehká deska.

DÝHA Z PRAVÉHO DŘEVA 
Zakládáme si na používání 
pravých přírodních 
dýh a nepoužíváme 
dekorační fólie z plastu 
napodobujících dřevo. Na 
přání mohou dýhy pocházet 
z jediného kmene stromu.

OLEJOVANÝ POVRCH
Dřevo má otevřené póry 
a reaguje na vzdušnou 
vlhkost. Přispívá ke 
zdravému klimatu místnosti 
a působí příjemně svou 
přírodní kresbou i na dotyk.

ODOLNÁ KRYCÍ VRSTVA
Pro dosažení optimální 
odolnosti používáme 
pouze obzvláště kvalitní 
dřevovláknité desky s 
vysokou hustotou.

ZAVÍRÁNÍ LEHKÉ  
JAKO PÍRKO
Magnetický západkový zámek 
Cludo přispívá k vaší pohodě, 
protože nejen zavírá dveře 
téměř neslyšně, ale také 
mimořádně hladce.

VYZAŘOVÁNÍ OPRAVDOVOSTI
Naše interiérové dveře otevírají před vámi 

neobyčejný svět nových designových 
možností. Když jednoduchost nevypadá v 
žádném případě jednotvárně, ale působí 

vždy elegantně, a dřevo vypadá nejen jako 
dřevo, ale je také ze dřeva.

DÝHY LZE VYBÍRAT  
PŘÍMO V TOVÁRNĚ 
Pokud chcete, můžete si v naší 
továrně Kopfing vybrat dýhu sami. 
Vzorek povrchu a současně 
rezervaci dýhy považujeme za 
důležitou doplňkovou službu 
nabízenou našim zákazníkům.

Láska ke dřevu.

SOFT CLOSE & STOP 
Integrovaný tlumič zavírání 
Soft Close & Stop s tlumením 
na obou stranách zajišťuje 
kontrolované otevírání a 
zavírání.

VARIABILITA PROVEDENÍ 
Vyberte si dveře z různých dýh z 
pravého dřeva nebo nalakované v 
módních barvách. Jedinečnou 
předností je možnost sladit dveře 
a stěnu tón v tónu. Nabídka 
zahrnuje také mnoho možností 
provedení zárubní.

HRANY Z PRAVÉHO 
DŘEVA
Patentovaná skrytá hrana  
z masivního dřeva chrání 
interiérové dýhované dveře a 
přispívá k jejich neobyčejně 
dlouhé životnosti.

INTERIÉROVÉ DVEŘE
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Estetická 
přirozenost

INTERIÉROVÉ DVEŘE OD 
JOSKO. KRÁSNÉ JAKO 
DESIGNOVÝ NÁBYTEK. 

BÍLÁ BARVA OTVÍRÁ 
INSPIRATIVNÍ SVĚT 
PLNÝ NOVÝCH 
NÁPADŮ NA 
BYDLENÍ.

Také u našich interiérových dveří 
sledujeme trend nenápadného vzhledu a 
nabízíme systém zárubní MET zarovnaný 
se stěnou. Jádrem tohoto systému dveří 
je speciální hliníková zárubeň, která je 
zaomítaná, popř. natřená barvou stěny a 
stává se tak „neviditelnou“. Dveřní křídlo 
leží v jedné rovině se stěnou a může být 
natřeno barvou podle přání nebo 
dokonce v barevném odstínu stěny.
 

Milujeme dřevo. Z toho důvodu jsou 
naše bílé interiérové dveře rovněž 
vyráběny ze dřeva. Pro malé rozpočty 
nabízíme na vyžádání také vysoce 
kvalitní dřevovláknité desky s vysokou 
hustotou opatřené bílým lakem. Ale 
dřevo je dřevo. Můžete si vybrat mezi 
vysoce kvalitní dřevovláknitou deskou  
s vysokou hustotou opatřenou bílým 
lakem nebo bíle lakovaným bukem.  Architekt Tomáš Hruška, Fotografie: 

Andreas Hofer

Smrk RAL 9016 bílý

Divoký dub N09 white heaven

Modřín N333 scandic white

Ve výrobě našich lakovaných bílých 
interiérových dveří se používají i další 
základní druhy masivního dřeva, jako 
např. smrk nebo jasan. A protože dřevo 
je často příliš krásné na to, aby se jeho 
povrch skrýval, můžete si vybrat také z 
olejovaných bílých odstínů, jako je white 
heaven, white pearl nebo scandic white, 
které bílou barvou zvýrazňují jedinečnou 
strukturu skutečného dřeva. 

V BÍLÉ JE VÍCE, 
NEŽ JSTE SI  
DOPOSUD MYSLELI.

INTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍINTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍ
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Důraz jen na to podstatné: Celoplošné 
dveře od podlahy ke stropu opticky 
splývají se stěnou a nejsou vybaveny 
vyčnívajícími klikami. Místo toho jsme  
je opatřili nenápadnými zapuštěnými 
držadly. Díky našemu inovativnímu 
magnetickému uzávěru můžete nechat 
dveře pohodlně a tiše zaklapnout.

CELOPLOŠNÉ 
DVEŘE SE 
ZAPUŠTĚNÝM 
MADLEM

ZAVÍRACÍ 
ZAŘÍZENÍ PUSH LOCK 
Pro zajištění dveří jsme 
vyvinuli skrytý zámek 
"Push-Lock".

ZAPUŠTĚNÉ DRŽADLO 
Někdy vzhled narušuje klika 
dveří. Proto jsme ji nahradili 
přesným a nenápadným 
zapuštěným držadlem.

DUB FLÁDROVANÝ 
Dub zaujme živým a 
moderním vzhledem, když  
se nechá vyniknout jeho 
individuální růstová kresba  
při řezání podél letokruhů.

NEVIDITELNÉ ZÁRUBNĚ 
V případě provedení MET 56 
zárubně zcela mizí ve zdivu, 
viditelné je pouze dveřní 
křídlo.

Klikněte sem, chcete-li si 
prohlédnout všechny dýhy 
a barvy pravého dřeva.

ZAVÍRACÍ MAGNET 
KEEP CLOSED 
S naším novým zavíracím 
magnetem "Keep Closed" lze 
dveře otevírat a zavírat zcela 
ergonomicky s minimální 
námahou díky magnetům v 
křídle dveří a hliníkových 
zárubních.

Nekompromisně 
symetrické okno ONE 

App doplňuje puristický 
vzhled svým extrémně 
tenkým rámem. Více 

informací na josko.com

TIP

NOVĚ!

NONSTOP A NA PŮL CESTY - Dub fládrovaný N07 nature 

Důraz jen na to 
podstatné 

INTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍ
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PRADO – MET 56  
Kmen divokého dubu N07 nature 
olejovaný

PRADO – MET 56  
Dub benátský N07 nature 
olejovaný

MET je dveřní systém, který je  
důsledně navržen v souladu s filosofií 
minimalistického designu. Tvoří se 
stěnou absolutně dokonalou rovinu a 
vyznačuje se jedinečnou elegancí. 
Zarovnané světlíky pro MET jsou v 
tomto případě samozřejmostí.

Naše dveře se díky svému 
nenápadnému frézovanému provedení 
hodí zejména k modernímu 
venkovskému stylu. Jejich drážkovaná 
struktura vytváří zřetelný vzor, který 

DVEŘE VE  
FRÉZOVANÉM  
PROVEDENÍ

PRADO – MET 56  
Dub N08 beach ručně olejovaný

DVEŘE MET ZAROVNANÉ  
SE STĚNOU

 
PURISTICKÉ  
BYDLENÍ

nechá vyniknout vašemu nábytku. 
Frézované dveře v jednobarevném 
provedení jsou krásně decentní - 
zejména pokud jsou lakované  
ve stejném odstínu jako stěna.

SIGTUNA - Šalvěj 
Čistá harmonie: Dveře a stěna plynule splývají, protože model „Sigtuna“ byl instalován do zárubní MET, které jsou zarovnány se stěnou, a 
tedy zůstává viditelné pouze dveřní křídlo. Pro dosažení co největší jednotnosti jsou dveře natřeny ve stejném barevném odstínu jako stěny.

PRADO – MET 56  
Divoký dub N09 white heaven 
ručně olejovaný

PRADO – MET 40  
Smrk bílý lakovaný 

PRADO – MET 56  
Dub N07 nature olejovaný

NOVĚ!

INTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍINTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍ
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NEOMEZENÁ 
TVŮRČÍ 
SVOBODA

OTEVŘENO PRO NOVÝ 
POCIT PROSTORU

Elegantní 
minimalismus

NOVĚ!  MET LOFT

Jasné linie, špičkové provedení, precizní 
zpracování: Skleněné dveře MET Loft z 
naší designové řady "Avantgarde" 
dodávají místnostem nový rozměr. Naše 
skleněné dveře s extrémně tenkými 
rámy o šířce 15 mm a skrytým kováním 
bez viditelného pouzdra zámku splňují 
nároky nejmodernější architektury: 
Minimalismus pro pokročilé. 

Mušlový úchyt Tiny  
Náš speciálně vyvinutý úchyt 
je zarovnaný s dveřmi a téměř 
neviditelný. Vyrábí se v matné 
černé barvě.

Barvy hliníku
Černá, střední bronzová, 
světle bronzová - na výběr 
máte tři elegantní barvy.

COVENT GARDEN – Černé
Skleněné dveře s příčkami v chladném průmyslovém provedení

Zavírací magnet Keep closed 
S funkcí "Keep Closed" lze dveře 
otevírat a zavírat s minimálním 
úsilím díky magnetům v křídle 
dveří a hliníkových zárubních.

Osm modelů otočných a 
posuvných dveří nabízí 
neomezenou tvůrčí svobodu 
z hlediska rozměrů a barev.  
S příčkami a bez nich. Na 
rozdíl od běžných ocelových 
konstrukcí jsou naše profily 
vyrobeny z vysoce kvalitního 
hliníku, který se vyznačuje 
snadnou údržbou.

SINGAPUR – Střední bronzová
Skleněné dveře dokonalých tvarů s minimalistickou elegancí

Posuvné dveře se hodí ke každému 
zařízení. Umožňují vám ušetřit 
cenné místo, protože nevyčnívají 
do místnosti. 

Ještě větší nabídka  
výrobků na josko.com 
Poradit vám může partner 
společnosti Josko.

ÚZKÝ RÁM
Hliníkový rám našich dveří MET 
Loft je široký pouhých 15 mm.

INFO

INTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍINTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍ
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PRADO – ONE 56 App
Dveřní křídlo: Divoký dub N06 silver grey
Zárubně: Sklo, černé lesklé
Klika: Chameleon se skleněnou vložkou, leskle 
černý

Nově! Soklová lišta ONE ve stejné 
pohledové šířce jako App na 
dveřním rámu

Interiérové dveře ONE 56 App 
harmonicky doplňují řadu ONE. S ONE 
56 App je poprvé možné použít u rámů 
interiérových dveří nejrůznější materiály: 
Sklo, ocel, betonový vzhled nebo dřevo, 
které můžete sladit s okny a 

vchodovými dveřmi. Zárubně s 
pohledovou šířkou 5 cm jsou stejně 
široké jako rámy oken a posuvných dveří 
ONE - pro všechny, kteří nechtějí 
přistoupit na kompromisy ve stylu 
bydlení.

Když se zamilujeme 
na první pohled 

do designu.

GANZ SCHÖN JOSKO

ONE 56 APP

ORIGINÁLNÍ DESIGN S MAXIMÁLNÍ 
VOLNOSTÍ PŘI VÝBĚRU MATERIÁLU

PRADO – ONE 56 App
Dveřní křídlo: Divoký dub N06 silver grey
Zárubně: Dub N06 silver grey
Klika: ONE, černé matné

INTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍINTERIÉROVÉ DVEŘE AVANTGARDNÍ
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Bora 3 – Dub sukovitý 
N08 beach ručně olejovaný

Grado 4 – Buk 
lakovaný ve světle 
béžovém odstínu Moderní dveře BET

Prado – Dub sukovitý 
N07 nature olejovaný

Prado – Buk 
bíle lakovaný

Designová řada 
Modern

BORA 3 – Dub sukovitý N08 beach ručně olejovaný 
Cosy Industrial: Tmavé stěny, kovový nábytek v kombinaci s dřevěnými akcenty vytvářejí útulnou atmosféru.

Dveře považujeme za důležitou součást 
interiéru, protože pomáhají vyjádřit váš styl. 
Každý model vám umožňuje rozhodnout, jak 
mají vaše pokoje vypadat: jako moderní oáza 
nebo elegantní salón. 

STŘÍZLIVÝ VZHLED 
DĚLÁ VELKÝ DOJEM

Positano 3 – Dub sukovitý 
N07 nature olejovaný

Lillestrom – Buk 
lakovaný v odstínu bahenní hnědá

Oxford – Buk 
lakovaný v odstínu benzín

Tropea – Buk 
lakovaný v odstínu mořská modř

Vienna – Buk 
bíle lakovaný

Ledro 3 – Buk 
bíle lakovaný

Stockholm – Buk
bíle lakovaná

Další modely  
naleznete na josko.com 
Poradit vám může partner 
společnosti Josko.

ZÁRUBNĚ A DVEŘE: DVOJICE S 
NEOMEZENÝM POČTEM VARIANT 

Sami se rozhodněte, zda dáváte 
přednost poklidnému celkovému vzhledu 
anebo spíše rustikálnímu stylu: Většinu 
modelů nabízíme s předsazenými nebo 

zarovnanými zárubněmi a s lištami 
zárubní nebo bez nich. 

INFO

  

NEOMEZENÝ PROSTOR PRO 
DESIGNOVOU PESTROST
BET – ZAROVNANÉ DVEŘE

INTERIÉROVÉ  DVEŘE MODERNÍINTERIÉROVÉ DVEŘE MODERNÍ
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Vienna Classic – Buk 
černě lakovaný

Vilnius – Buk lakovaný  
v tmavošedém odstínu

Avellino – Buk lakovaný  
ve světle béžovém odstínu

Skandinávci mají recept na pohodu: Dodávají útulnost svému domovu 
světlým dřevem a přírodními tkaninami, např. lněnými nebo bavlněnými.  
S našimi novými modely lze snadno realizovat severský styl bydlení.

NADČASOVÝ 
SKANDINÁVSKÝ 
VZHLED

Valencia – Buk lakovaný  
v odstínu bahenní hnědá

Orosei – Buk lakovaný  
v odstínu šalvěj

Modica – Buk lakovaný  
v odstínu mořská modř a benzín

Vilnius – buk 
bíle lakovaná

Vienna Classic – Buk  
Bíle lakovaný

Cornwall – Buk lakovaný  
v šedobéžovém odstínu

BORGHOLM – Mořská modř 
Jsme přesvědčeni, že dveře by měly odpovídat vašemu stylu bydlení:  
Model "Borgholm" představuje ideální doplněk severského skandinávského stylu.

Vienna – Buk lakovaný  
ve fuchsiovém odstínu

Lacona – Buk lakovaný  
v tmavošedém odstínu

  

NADČASOVÝ  
DESIGN
VET – PŘEDSAZENÉ DVEŘE

NOVĚ!

Více než 20 nových 
modelů v módních 

barvách, s novými lištami 
a kreativními skly.

Designová řada 
Classic

INTERIÉROVÉ DVEŘE KLASICKÁINTERIÉROVÉ DVEŘE KLASICKÁ
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POSITANO 3 – Buk lakovaný v odstínu bahenní hnědá (nahoře) 
LACONA – Bíle lakovaný buk (dole) 

OXFORD – Dub N16 black pearl olejovaný (nahoře)
GENT – Buk lakovaný ve fuchsiovém odstínu (dole) 

INTERIÉROVÉ DVEŘEINTERIÉROVÉ DVEŘE



Přírodní 
dřevěné  
podlahy

ŠIROKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ JOSKO



Kvalita, která je 
vidět a cítit.

My lidé dáme na smysly víc, než si 
myslíme. A jsme mnohem citlivější, než 
se domníváme. Naše vnitřní rovnováha 
je obrazem podmínek, v nichž žijeme, a 
naopak. Kdo pevně stojí na zemi, stojí 
pevně oběma nohama i v životě. Když 
jsou takoví oba partneři, jako např. 
Josko a manufaktura na dřevěné 
podlahy Trapa, vznikne z takového 
spojení něco výjimečného.

Tak vznikla vlastní úplná kolekce vysoce 
kvalitních dřevěných podlah, které vyrábí 
pouze pro Josko firma Trapa, známá 
svou kvalitou. Čtyři druhy dřeva (dub, 
bahenní dub, dub Terra a modřín) z 
udržitelně obhospodařovaných lesů 
našeho regionu. Čtyři kolekce podlah 
(Klassik, Premium, Storico a Emotion) v 
provedení klidná, sukovitá, přirozeně 
sukovitá a divoce sukovitá. Deset 
vybraných barevných odstínů. Tato 
kolekce doplňuje filosofii Josko Smart 
Mix, která umožňuje vytvořit prostředí 
pro dokonale harmonické bydlení. 
Domovní dveře, interiérové dveře, okna, 
celoskleněné systémy, podlahy a 
spojovací interiérové prvky, jako schody, 
obklady, soklové lišty:  

vše je vzájemně přizpůsobeno, aby 
jednotlivé prvky dohromady tvořily 
dokonale sladěnou kompozici v 
prostoru, v němž žijeme.

Dřevo pochází výhradně z ekologicky 
obhospodařovaných lesů. Je 
zpracováváno v St. Veit an der Glan 
(Korutany) - od řeziva po vysoce kvalitní 
podlahy připravené k pokládce. V 
průběhu náročné výroby, která zahrnuje 
třístupňové sušení, přesné řezání, lepení 
a napouštění olejem vzniká zušlechtěné 
přírodní dřevo, které vyzařuje 
nadčasovou živost. 
 
Ošetření dřeva působí nejen na povrchu, 
nýbrž i hluboko v systému pórů a buněk.  
Hloubkový účinek zajišťuje obzvláště 
vysokou kvalitu přírodních dřevěných 
podlah v každém ohledu: vzhled, tvarová 
stabilita, průvzdušnost a vysoký 
kročejový útlum, jakož i odolnost, 
vysoká životnost a jednoduchá údržba.

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHYPŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY
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Samozřejmě všestranné. 
Přírodní dřevěné 
podlahy Josko

Zažijte novou kvalitu bydlení: S kvalitními 
a přírodními dřevěnými podlahami 
vyrobenými podle ekologických principů 
od firmy Josko. I ty ladí harmonicky s 
našimi okny a dveřmi.

4

2

4 DRUHY POVRCHŮ
 

 Možnosti sahají od provedení klidné, 
přes sukovité, přirozeně sukovité až po 

divoce sukovité. 

10 ODSTÍNŮ
 

Od klasických/tradičních po moderní a 
elegantní. Mnoho barevných odstínů je 
exkluzivně sladěno s nabídkou výrobků 

Josko a tvoří tón v tónu s okny a 
dveřmi.

1

4 DRUHY DŘEVA
 

Dub: nezapomenutelná klasika
Bažinný dub: rafinované barevné variace

Dub Terra: tmavý, elegantní dojem
Modřín: světle laděné, se vzhledem jemných suků

3

5 KOLEKCÍ PRKEN 

 
Podlaha Kompakt: ekonomická & cenově výhodná

Podlaha Klassik: ušlechtilá & udržitelná
Podlaha Storico: s nesmrtelným vzhledem antik
Podlaha Premium: pro obzvlášť vysoké nároky

Prkna Emotion: příjemná na chodidla

klidné

přirozeně sukovité

divoce sukovité

sukovité

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHYPŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY
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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

ODOLNÉ PROTI KLIMATICKÝM 
VLIVŮM A DEFORMACÍM Ideální pro 
podlahové vytápění a v případě prken 
Premium a Emotion také pro řízené 
větrání obytných prostor

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.

SMART MIX –  
HARMONICKY SLADĚNÉ  
Tón v tónu s okny a dveřmi a v případě 
potřeby také se soklovými lištami, 
schody a stupni. 

VÝHODY 
V PRAXI

Léta plynou. 
Kvalita 
zůstává.

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHYPŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY
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Josko Fenster und Türen GmbH 
A-4794 Kopfing, Josko-Straße 1, office@josko.at, www.josko.com

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y, 

ch
yb

y 
sa

zb
y 

a 
tis

ka
řs

ké
 c

hy
by

 a
 b

ar
ev

né
 o

dl
iš

no
st

i z
pů

so
be

né
 ti

sk
em

 v
yh

ra
ze

ny
. T

ex
ty

 a
 o

br
áz

ky
 m

oh
ou

 o
bs

ah
ov

at
 s

pe
ci

ál
ní

 p
ro

ve
de

ní
.

02
/2

02
2

Váš partner Josko

Více nápadů a inspiraci pro svůj domov naleznete na josko.com/inspiration

Inspirace
od Josko


