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JOSKO – TELJES VÁLASZTÉK

ÚJ!
SAFIR BLUE
Az új emelő-toló ajtó és az új fix elem a meglévő
Safir és Topas műanyag/alumínium ablakokon
alapulva egy új műanyag teleüveg-rendszert
alkot: a Safir Blue-t. A lenyűgözően vékony
vonalak garantálják a maximális kilátást, kedvezőbb áron. A FixFrame és Platin Blue után
a Safir Blue a harmadik teleüveg-rendszer a
Joskótól.
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További információ a 16. oldalon.
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A Josko nagy sikerű klasszikus Proline/Protherm
termékcsaládja, mely ötödik generációjával
még mindig a legnépszerűbb volt, most méltó
utódra talált: az Opal és Opal Plus optimalizált
hőszigetelésű modellekre.
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Bejárati ajtók

Beltéri ajtók

A JOSKO VÁLASZTÉKA
TÖKÉLETESEN ÖSSZEHANGOLT
ABLAKOKBÓL, TELEÜVEGRENDSZEREKBŐL, BEJÁRATI ÉS
BELTÉRI AJTÓKBÓL

Háromszoros
nyertes
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Az innovációs díj
négyszeres nyertese

A Josko összehangolt illeszkedő termékek teljes palettáját
kínálja, amelyekkel egységes megjelenést kölcsönözhet
ablakainak, bejárati és beltéri ajtóinak, és amelyek számtalan
színben, méretben és anyagból kaphatók.
Teljes körű szolgáltatásokat kínálunk, ezért új épületek és épületfelújítások kapcsán is állunk rendelkezésére. A Josko a dizájn
szinonimája, de a hőszigetelés, a technológia és a minőség
területén is kimagasló.
Engedje meg hozzáértő Josko partnereinknek, hogy a
konzultáció, kiszolgálás és szállítás során bizonyítsák
szakértelmüket.
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ABLAK- ÉS TELEÜVEG-RENDSZEREK

LENYŰGÖZŐEN
SZÉP KILÁTÁS
A JOSKO ABLAKRENDSZEREK
ÁTTEKINTÉSE

Napjainkban az ablakoknak komoly
elvárásoknak kell megfelelniük, ráadásul
egyszerre többnek is: legyen energiatakarékos, karcsú, stabil, biztonságos
és otthonos. Minden Josko ablak és
teleüveg-rendszer megfelel ezeknek
az elvárásoknak. Ismerje meg a Josko
termékeivel, tekintse át kínálatunkat.

KÍVÜL

BELÜL

BELÜL

Síkra záródó keret és üveg

Platin és Safir sorozat, síkra
záródik a kerettel

Topas sorozat, vékonyan a tokra
záródik

KÍVÜL

BELÜL

BELÜL

Hagyományos, tokra záródó
megjelenés

Diamant és Titan sorozat, tokra
záródó

Opal sorozat, tokra záródó

AVANTGÁRD/MODERN

KLASSZIKUS/
HAGYOMÁNYOS

A Josko ablakok számtalan díjat és minőségi elismerést nyertek el:

Az innovációs díj
négyszeres nyertese
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A Product Design Award
háromszoros nyertese

Jelölték az ausztriai
állami formatervezői
díjra

Jelölték a német
formatervezői díjra
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ABLAKRENDSZEREK: ÁTTEKINTÉS
ABLAKRENDSZEREK

AZ ÖSSZES JOSKO ABLAKRENDSZERT JELLEMZŐ ELŐNYÖK.

Látható vasalat (hagyományos)

Rejtett vasalat

REJTETT VASALAT.
INNOVATÍV. KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ.
A Josko 1994-ben mutatta
be találmányát, melynek nincs
szüksége takargatásra: ez a
rejtett vasalat.

Vonzó megjelenés, innovatív technológia és egyszerű tisztíthatóság.
A rejtett vasalat szebbé teszi ablakai
megjelenését, kimagaslóan stabil
tartást biztosít, emellett egyszerű
maszkoló szalaggal letakarni, ha
festésre kerül sor.

A Nanolock nyíláshatárolóval
ellátott rejtett vasalat a Platin
és Safir sorozatú ablakok alapfelszereltsége, de opcióként más
rendszerekbe is beszerelhető.

HÁROMSZOROS TÖMÍTÉS AZ
OPTIMÁLIS HANG-, HŐSZIGETLÉS ÉS TÖMÍTETTSÉG
ÉRDEKÉBEN.
A Josko ablakok háromszoros
tömítéssel vannak ellátva. Kiváló
légtömörséget biztosítanak,
és védenek a zaj, valamint a
hőveszteség ellen.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS.
Az ablakok szárnyemelője a
csukáskor finoman megemeli
a szárnyat az ablak optimális
illeszkedése érdekében.

ALAP BETÖRÉSVÉDELEM A
SZABVÁNYOS GOMBACSAPOS
ZÁRNAK KÖSZÖNHETŐEN.
A biztonság bizalmat szül, ezért
szereltünk fel minden Josko ablakot alapkivitelben gombacsapos
zárral. Kapcsolódik a keret zárfogadójához, és megakadályozza,
hogy kiemeljék az ablaktokot.
Rendelésre B biztonsági fokozatú,
SH-1 és RC2* rendelhető.

* RC2 (resistance class = ellenállósági osztály):
meghatározza a szabványosított emelt szintű
betörésvédelmet.

Építész: Wolfgang C. Retter; fénykép: Wolfgang C. Retter
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ABLAKRENDSZEREK

AZ ÖSSZES JOSKO ABLAKRENDSZERT JELLEMZŐ ELŐNYÖK.

20 mm

Isostep 20, 20 mm magas
küszöbbel

ISOSTEP 20 ÉS ISOSTEP 30
AKADÁLYMENTESÍTETT
KÜSZÖBÖK.
Az új Isostep küszöbök még
kényelmesebb átjárást biztosítanak,
nem rontják a stabilitást és egy
időben jó szigetelést biztosítanak.
Az Isostep 20 és az Isostep 30
küszöböt magas csapóeső elleni
védelemre teszteltük.

KÉNYELMES KIALAKÍTÁS.
Könnyedén tisztán tartható
rejtett vízelvezetők az egyszerűen
tisztítható profilkontúroknak
köszönhetően.

RÉZSÚTOS ÜVEGEZŐLÉC.
A Josko még a legkisebb részletekben is ötvözi a dizájnt a
funkcionalitással: a rézsútos
üvegezőléc több fényt enged a
szobába, és karcsú megjelenést
kölcsönöz az ablaknak. A rézsútos
kialakítás ugyanakkor javítja a
levegőkeringést és a hőáramlást
az ablaknál, így csökkenti
a páraképződést az üvegen.

LAZÚROZOTT, OLAJOZOTT
VAGY KEFÉLT FA.
Válogasson az olajozott vagy
lazúrozott fafelületek divatos
árnyalataiból. Minden árnyalat
kapható kefélt beltéri felülettel.

Összehasonlításul: hagyományos vízelvezető

Rejtett Josko vízelvezető

EGYSZERŰEN MAKULÁTLAN.
A rejtett vízelvezető szavatolja
a hibátlan megjelenést még
hosszú idő elteltével is, hornyok, a kereten lévő nyílások
vagy besárgult fedőkupakok
nélkül. A vízfoltok vagy a
szélzaj nem jelentenek gondot,
és a tisztítás jelentősen egyszerűbbé válik.

Építész: DI Watzek; fénykép: Thomas Watzek
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FELÚJÍTÁS

KLASSZIKUS EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

Előtte

studio be, Hamburg

Építész: Walter Engl, Aurolzmünster, Ausztria;
fénykép: Dietmar Tollerian

Utána

VENTRA KOMFORT SZELLŐZŐ
FRISS LEVEGŐ
MÉG ZÁRT ABLAKOKNÁL IS

RENOVÁLJON SZÉPEN!
A JOSKO ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
SZAKÉRTŐIVEL.
Mindenki a felújításokról
beszél. Nincs ebben semmi
meglepő. Vagy nem hallotta,
hogy a felújításra szoruló
házakban élők évente átlagosan öt hetet csak azért
dolgoznak, hogy a fűtésszámlát kifizessék?
A felújítás akár 95%-kal
csökkentheti a várható fűtési
költségeket. Ráadásul az
építtető tulajdonosok csupán
a felújítással megalkothatják
álmaik otthonát, és nem kell
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egy új házat felépíteniük. Az
okos felújítók a Joskot keresik
fel. Ha a mi ablakainkat,
teleüveg-rendszereinket,
bejárati- vagy beltéri ajtóinkat
választja, nemcsak a leghatékonyabb energiatakarékossági megoldást választja, de
a legszebb megjelenést is. A
Josko parterei rendelkeznek
minden szükséges szaktudással,
hogy Önnek ne kelljen drága
hibákat elkövetnie, amikor
energiatakarékos megoldásokra vált.

Megtalál minden fontos,
felújítással kapcsolatos tanácsot a „Renováljon szépen
katalógusban”. Rendelje
meg teljesen ingyen a weboldalunkon (www.josko.at),
vagy hívja a Josko információs vonalát.

Az ablak peremébe
épített automatikus
szellőzőrendszer még
akkor is garantálja a
friss levegőt (>30 m³/h
légtömegáram), amikor
az ablakok teljesen zárva
vannak, és megelőzi a penészképződést a nedves
helyiségekben.

Bár a Ventra komfort szellőző alig látható a belső
vagy külső szerkezetben,
ennek ellenére garantálja
a páralecsapódás szabályozott elvezetését – és
mindezt a külső ablakpárkányon át, nem az épület
homlokzatára.

A szellőző nemcsak könnyen
használható és alacsony
karbantartási igényű, de
energiát is megtakarít a
visszanyert hőnek és alacsony áramfelhasználásnak
köszönhetően.

Opcióként integrált
pollenszűrő
is rendelhető allergiában
szenvedőknek.
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ABLAKOK ÉS TELEÜVEG-RENDSZEREK: AVANTGÁRD/MODERN

GYÖNYÖRŰEN AVANTGÁRD/
MODERN
ABLAKOK ÉS TELEÜVEG-
RENDSZEREK A DIZÁJN
SZERELMESEINEK.
Ha innovatív tervekről van szó, a Josko
az egyik vezető név a szakmában. Az
avantgárd/modern kategória olyanok
számára készült, akiknek szigorú elvárásai
vannak.

Építész: Norbert Bruckner, Natternbach, Ausztria;
fénykép: Roland Wimmer
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ABLAK- ÉS TELEÜVEG-RENDSZEREK AVANTGÁRD/MODERN

FIXFRAME BLUE VISION
KOMPROMISSZUMMENTES AVANTGÁRD.
KERET NÉLKÜLI TELEÜVEG-RENDSZER.
FIXFRAME BLUE VISION
A Josko a teleüveg-rendszerek úttörője már
2004. óta. A FixFrame Blue Vision által a
Josko új építészeti etalont alkotott, különös
tekintettel a részletekre. A FixFrame Blue
Vision még több tervezői szabadságot kínál
anélkül, hogy rontaná a statikai stabilitást,
a légtömörséget és a hőszigetelést.

A FIXFRAME BLUE VISION ELŐNYEI:

VÍZELVEZETÉSI MEGOLDÁSOK
Nagy mennyiségű víz gyors és biztonságos elvezetéséhez. Már dizájner
rácsként is, eloxált fekete színben.

ÜVEGSZÁLAS KÜSZÖB
Akadálymentes, egyszerű szerkezetű

VÉKONY ÉS EGYSZERŰ
ABLAKPÁRKÁNY
Csak a Josko készít ilyen innovatív
ablakpárkányokat, melyek sokkal
alacsonyabbak, mint a hagyományos
párkányok. A rögzítőcsavarok nem
láthatók. Garantált szabályozott
szellőzés és oldalirányú tömítettség a
szerkezethez.
Összehasonlításul:
Hagyományos ablakpárkány

REJTETT ZSINÓRFESZÍTŐ ÉS
TOLÓKERETES ROVARHÁLÓ
A rejtett, akadálymentes, eltolható
szúnyogháló kerete most már felső
megvezetéssel, mely újdonság a Joskónál,
és az új vezetősín is karcsúbb lett.
MŰSZAKI ADATOK:
A legjobb 3-rétegű:
Ug 0,5
Uw 0,59 w/m² K

SÍKBAN FUTÓ ELEMEK
Síkba záródó, beépített ablakkal és
teraszajtóval

Fix elemek: max. beszerelhető
magasság akár 4,5 m, és opcionális
tűzvédelmi tanúsítvány

A VÉKONY SZERKEZET ELLENÉRE
STATIKAILAG ERŐS
Mélyebb keretek a robusztusabb, akár
68 mm-es üvegszerkezetekhez, stabil,
karcsú statikai merevítők

A választott üvegezéstől függően
alacsony energiájú, passzív- vagy
plusz-energia házakhoz.

14

Heim und Kuntscher, BDA architects,
München, Németország;
fénykép: Dietmar Tollerian
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ABLAK- ÉS TELEÜVEG-RENDZSREK AVANTGÁRD/MODERN

PLATIN BLUE
KARCSÚ
ÜVEGSZERKEZET A
FÉNYES, NYITOTT
ÉLETTÉRHEZ.
A Josko második teleüveg-rendszere:
Platin Blue. Lenyűgözően karcsú keretek –
kívül alumínium, belül fa – hangsúlyozzák
ki a modern építészet szépségeit.
Az ár– érték arány pont ugyanilyen vonzó.
A Platin Blue beépítésre készen érkezik,
így kezelése és bépítése kellemesen
egyszerű, kiváló választást jelent új
épületekhez és felújításokhoz is.
A szerkezetek kapcsolódásánál a stílus
szerelmesei az üveg-üveg sorolás, a
klasszikus fa keretek vagy a karcsú
alumínium profilok közül választhatnak.
Természeten a Platin Blue termékekkel
sorolható elemeket is kínálunk (Platin 82
ablak, Platin Blue emelő-toló ajtó, Platin 82
teraszajtó és Nevos Alu SET bejárati ajtó).
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ABLAK- ÉS TELEÜVEG-RENDSZEREK AVANTGÁRD/MODERN

SAFIR BLUE
ELEGÁNS ÉS
LENYŰGÖZŐEN
KARCSÚ

Az új emelő-toló ajtó és az új fix elem a
meglévő Safir és Topas műanyag/alumínium ablakokon alapulva egy új műanyag
teleüveg-rendszert alkot: a Safir Blue-t. A
lenyűgözően vékony vonalak garantálják
a maximális kilátást, kedvező áron. A
FixFrame és Platin Blue után a Safir Blue
a harmadik teleüveg-rendszer a Joskotól.
ELEGÁNS ÉS HATÉKONY
A majdnem teljesen keret nélküli külső
fényes, nyílt tereket alkot, és megfelel
a tágas otthonosságot kereső modern
építészeti trendeknek – most először
műanyagból készül. Az üvegezőléc
nélküli belső megjelenés és a teljesen sík
külső megjelenés kiegészítik a modern
építészeti megoldásokat, és kellemes,
otthonos környezetet teremtenek.
KOMBINÁLHATÓ
Ahogy a Platin Blue fa/alumínium
teleüveg-rendszer esetén is, a karcsú
keretek teljes nyugalmat adó, időjárásálló
alumínium külső borítást kaptak. Ez azt
jelenti, hogy a két rendszer egy épületen
belül kombinálható, ami nemcsak építészeti
szempontokból nagyszerű, de pénzt is
megtakarít.
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TELEÜVEG-RENDSZEREK: ÁTTEKINTÉS

TELEÜVEG-RENDSZEREK: ÁTTEKINTÉS

A JOSKO HÁROM TELEÜVEG-RENDSZERÉNEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA.
SAFIR BLUE

PLATIN BLUE

ELEGÁNS, KARCSÚ MEGJELENÉS, KEDVEZŐ ÁRON.
ANYAGOK: MŰANYAG

FIXFRAME BLUE VISION

MODERN ÉS KARCSÚ ÜVEGSZERKEZET A FÉNYES,
NYITOTT ÉLETTÉRHEZ – KOMPROMISSZUMOK A RÉSZLETEK TERÉN.
ANYAGOK: FA/ALUMÍNIUM

KOMPROMISSZUMMENTES AVANTGÁRD. KERET NÉLKÜLI TELEÜVEG-
SZERKEZET A DIZÁJN SZERELMESEINEK, AKIKET A RÉSZLETEK ÉRDEKELNEK.
ANYAGOK: FA/ALUMÍNIUM

1.
2.
1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

1.

1.

3.

3.

3.
3.

2.

1.
Emelő-toló ajtó, fix elemekkarcsú
kerettel (56 mm). Belülről teljesen
elvakolható. Kívülről szinte teljesen
elvakolható, csak 26 mm-t kell
szabadon hagyni.
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2.
Fix elemkarcsú kerettel (53 mm).
Belülről teljesen elvakolható a rézsútos
üvegezőlécig. Kívülről szinte teljesen
elvakolható, csak 26 mm-t kell
szabadon hagyni.

3.
Sorolások: két fix elem között csak
108 mm szélesek. Opcióként üvegsarokkal is kapható. Az emelő-toló ajtók és a
fix elemek közti sorolások csak 108 mm
vagy 123 mm szélesek.

1.
Emelő-toló ajtó, fix elemekkarcsú
kerettel (56 mm). Belülről teljesen elvakolható. Kívülről szinte teljesen elvakolható,
csak 26 mm-t kell szabadon hagyni.

2.
Fix elemkarcsú kerettel (57 mm).
Belülről teljesen elvakolható a rézsútos
üvegezőlécig. Kívülről szinte teljesen
elvakolható, csak 26 mm-t kell szabadon
hagyni.

1.+ 2.
Minden fix elemvalódi keret nélküli
megjelenéssel kívül, belül és alu is. A
keretrendszer teljesen eltakarásra kerül.

3.
Sorolások: a két fix elem között csak
114 mm szélesek, vagy mindössze
66 mm szélesek statikai merevítők
esetén. Opcióként üveg-üveg sorolással
vagy üvegsarokkal is rendelhető. Az
emelő-toló ajtók és a fix elemek közti
sorolások csak 103 mm vagy 113 mm
szélesek.
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3.
Átmenetek: a két fix üveg csatlakozása
nagyon karcsú üveg-üveg sorolással vagy
statikai lizénával lehetséges, választható
alumínium vagy furnérozott fa felülettel.
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AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK

TELEÜVEG-RENDSZEREK SZÉLES VÁLASZTÉKA A JOSKÓTÓL.
VIZUÁLIS ÉS MŰSZAKI RÉSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA.

A KOMBINÁLHATÓ AVANTGÁRD/MODERN
ABLAKRENDSZEREK ÖSSZES ELŐNYÉNEK
ÁTTEKINTÉSE

FIX ELEMEK

A KOMBINÁLHATÓ
AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK
ÁTTEKINTÉSE.
HAT ABLAK. EGY KÜLSŐ.

A különbség már első pillantásra látszik
a három rendszer külső megjelenése
között. A FixFrame Blue Vision keret nélküli
megjelenésével, a Platin Blue és Safir Blue
rendszerek karcsú kereteikkel hódítanak.
A rendszerek közvetlen összehasonlítása
nemcsak a vizuális, de a műszaki különbségeket is részletesen feltárja, ahogy az
egyes modellek vonzerejét is. A Joskonál a
megfelelő emelő-toló ajtókat is megtalálja
az egyes teleüveg-rendszerekhez.

AVANTGÁRD/MODERN

SÍKBAN ILLESZKEDIK.
Három területen síkban
illeszkedik: síkban illeszkedik
az üveg a külső oldalon,
síkban illeszkedik a keret a
külső és belső oldalon. Csak
a Topas rendelkezik finom
peremmel a belső oldalon.

FIXFRAME BLUE VISION
Keret nélküli kialakítás
üvegsorolással

DUPLÁN RAGASZTOTT ÜVEG
ALAPKIVITELBEN.
A Josko mindent megtesz,
hogy az ablakokat még
ellenállóbbá tegye a hideggel,
zajjal és széllel szemben. A
RundumFix azt jelenti, hogy
az üvegtábla szorosan hozzá
van ragasztva a kerethez.

PLATIN BLUE

Karcsú látható keret (66 mm)
a sorolásnál statikai merevítővel

3-RÉTEGŰ ÜVEGEZÉSSEL
ALAPKIVITELBEN.
Az alap kivitelű 3-rétegű
üvegezésnek köszönhetően
csökkent a hidegsugárzás.

GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL
PÁNTOK.
Kizárólag fa/alumínium teraszajtókhoz: gyönyörű nemesacél
pántok a nehéz és magas
ajtószárnyakhoz.

ALAPKIVITELBEN ALUMÍNIUM BURKOLAT.
Az alapkivitel részét képező
burkolat megóvja az ablakot
az időjárástól, és hosszú
élettartamot biztosít.

A SZÉPSÉG A LÁTHATATLAN RÉSZLETEKBEN REJLIK.
Például az üvegezőlécekben és a szárnyaknál lévő
illesztésekben.
A rézsútos kereteknek köszönhetően rendkívül karcsú
külső több fényt enged be,
amely szoláris nyereséget
eredményez. A fa/alumínium
ablakoknál az egyenletes fa
erezet elegáns, természetes
külsőt kölcsönöz a fának.

RENDKÍVÜL KARCSÚ
KERETEK.
Az ablakok és fix elemek
kombinációja 20%-kal több
fényt enged be, ami csökkenti
a fűtési költségeket.

ALACSONYABB
PÁRAKÉPZŐDÉS.
A rézsútos kialakítás javítja a
hőáramlást az üveg pereme
felé, így csökken az ott
képződő pára mennyisége.
Az átmenetileg megjelenő
lecsapódás el tud folyni,
amely megelőzi a felület
károsodását.

HÁROMSZOROS*
SÍKBANI
ILLESZKEDÉS

HÁROMSZOROS*
SÍKBANI
ILLESZKEDÉS

SÍKBANI
ILLESZKEDÉS
KÍVÜL

PLATIN PASSIV
Dizájnos, passzívház
tanúsítvánnyal rendelkező
fa/alumínium ablak.

SAFIR
SÍKBANI ILLESZKEDÉS.
KARCSÚ. STABIL. MELEG.
A dizájnos kompozit/
alumínium ablak, ami
mércét állít.

TOPAS PLUS
Síkban illeszkedő, karcsú,
dizájnos műanyag/alumínium ablak termikus hab
maggal.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,67 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,67 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,68 W/m2K

HÁROMSZOROS*
SÍKBANI
ILLESZKEDÉS

HÁROMSZOROS*
SÍKBANI
ILLESZKEDÉS

SÍKBANI
ILLESZKEDÉS
KÍVÜL

PLATIN 82
Sikeres puritán fa/alumínium
ablak a Platin családból.

SAFIR PURE
SÍKBAN ILLESZKEDŐ.
KARCSÚ. STABIL. A Josko
dizájnos műanyag/alumínium
ablaka az alacsonyabb
költségvetéshez.

TOPAS
Síkban illeszkedő, karcsú,
mutatós műanyag/alumínium
ablak hasonlóan az alacsonyabb költségvetéshez.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,79 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,72 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,74 W/m2K

* kívül síkban illeszkedik az üveg, belül síkban illeszkedik a keret.

SAFIR BLUE

Karcsú látható keret
(106 mm) a sorolásoknál
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CSODÁLATOSAN
KOMBINÁLHATÓ
HAT ABLAKRENDSZER,
AZONOS KÜLSŐ
MEGJELENÉS.

Safir sorozat

BELSŐ MEGJELENÉS:
Csak belülről lehet megmondani
a különbséget.

A Josko termékeket úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz. A dizájn ablakcsalád mind a hat típusa esetén az üveg és a
keret a külső oldalon síkban illeszkedik. A Safir
és Topas sorozatba tartozó műanyag/alumínium
ablakok, valamint a Platin sorozat fa/alumínium
ablakai eltérő anyaguktól függetlenül rendkívül
költséghatékony módon kombinálhatók egy
épületen belül, mivel a külső megjelenésük
mindig egyforma. Belülről is csak enyhén térnek
el. A Topas sorozat, például, belül enyhén eltolt.
AZONOS KÜLSŐ MEGJELENÉS:
A hat dizájn ablak kívülről
teljesen egyforma.

Platin sorozat

Topas sorozat
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AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK

PLATIN 82
Sikeres puritán fa/alumínium
ablak a Platin családból.

AZ AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK KÍVÜLRŐL

A PLATIN SOROZAT BELÜLRŐL

Az alumínium borítás Effekt3 hwf FS felülettel

Lucfenyő N20 beige felülettel

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,79 W/m2K
A rendszer vastagsága:
82 mm

PLATIN PASSIV
Dizájnos, passzívház tanúsítvánnyal rendelkező fa/
alumínium ablak.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,67 W/m2K
A rendszer vastagsága:
103 mm

A Platin sorozat előnyei:
+ Alacsony energiájú, valamint
passzív – és energia-plusz
házakhoz ajánljuk
+ Fenntartható erdőkből
származó lucfenyő, oregon
és tölgy kivitelben kapható
+ Belföldi beszállítóktól érkező
lucfenyő és tölgy

SAFIR PURE

Platin Passiv extra:
+ Lucfenyő ablak passzívházakhoz, a németországi Darmstadban lévő
Passiv House Institute
tanúsítványával

SAFIR

Síkban illeszkedő, karcsú,
stabil. A Josko dizájnos
műanyag/alumínium ablaka
alacsonyabb költségvetéshez.

Síkban illeszkedő, karcsú,
stabil és meleg. A dizájnos
kompozit/alumínium ablak,
amely mércét állít.

A SAFIR SOROZAT BELÜLRŐL

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,72 W/m2K
A rendszer vastagsága:
100 mm

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,67 W/m2K
A rendszer vastagsága:
100 mm

A Safir sorozat előnyei:
+ Alacsony energiájú, valamint
passzív – és energia-plusz
házakhoz ajánljuk
+ Innovatív profilszerkezet,
mely megtartja az üveg
nagy súlyát

Safir extrák:
+ Üvegszál erősítésű
szárnyprofil a hideg acél
helyett
+ A termikus hab kitöltés
alapkivitel

Kattintson a hivatkozásra a Safir
interaktív 3D-s
animációjához
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AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK

AZ AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK
KÍVÜLRŐL

A TOPAS SOROZAT BELÜLRŐL

Az alumínium borítás Effekt3 hwf FS felülettel

Topas, Topas Plus műanyag/alumínium ablakok

TOPAS
Síkban illeszkedő, karcsú,
dizájnos műanyag/alumínium
ablak termikus hab maggal.

TOPAS PLUS
Síkban illeszkedő, karcsú,
mutatós műanyag/alumínium
ablak a kisebb költségvetéshez.
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Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,74 W/m2K

A TOPAS SOROZAT ELŐNYEI:

A rendszer vastagsága:
84 mm

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,68 W/m2K
A rendszer vastagsága:
84 mm

DIZÁJN ÉS KOMFORT
Síkban záródó keret és üveg
a külső oldalon, enyhén eltolt
a belső oldalon, üvegezőlécek
nélkül – könnyebbé téve
a tisztítást.

SZABADALMAZTATOTT
PROFILSZERKEZET
Az innovatív, szabadalmaztatott
profilszerkezet a keretet is erősíti,
és biztosítja a maximális hőszigetelést. Innovatívan elhelyezett,
további acél merevítés a nagyobb
méretekhez.

KLASSZIKUS SOROLÁS
A fix elemek a helyszínen
üvegezhetők és
összecsavarozhatók.
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KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS ABLAKRENDSZEREK

CSODÁLATOSAN
KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS
OTTHONOS
ÉPÍTÉSZET. IDŐTLEN
TERMÉSZETESSÉG.
A Josko hagyományos választéka
népszerű a klasszikus külsőt kedvelők
számára. Ez a formatervezés nem próbál
lépést tartani a legmodernebb trendekkel,
ehelyett az időtlen minőségre törekszünk.
A klasszikus stílus általában méltóságteljes
és rusztikus benyomást kelt, ugyanakkor
otthonos érzetet kölcsönöz.
A VIDÉKI OTTHON STÍLUSÁBAN.
Napjaink rohanó világában az emberek
vágynak a vidéki élet békéjére és
nyugalmára. Ezért lehet, hogy egyre
népszerűbb a vidéki otthonok stílusa.
A klasszikus/hagyományos ablakok
és ajtók természetes külsejének és
otthonosságának köszönhetően a Josko
elhozza otthonába a vidéki élet hangulatát.
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KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS ABLAKRENDSZEREK

A KOMBINÁLHATÓ
KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS FA/
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG/ALUMÍNIUM
ABLAKOK ÁTTEKINTÉSE
KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS

ÚJ!

ÚJ!

OPAL PLUS ALU
Erős. Kipróbált. Optimalizált. Meleg. Klasszikus
műanyag ablak termikus
hab maggal.

OPAL ALU
Erős. Kipróbált. Optimalizált. Klasszikus, modern
technológiával készült
műanyag ablak.

TITAN 101
Tömör fa/alumínium
ablak. 100%-ban
természetes hőszigetelés,
szigetelőhab nélkül.

DIAMANT 89
Optimalizált árfekvésű
klasszikus fa/alumínium
ablak a Joskótól.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,64 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,72 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,72 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,75 W/m2K

KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS
FA ÉS MŰANYAG ABLAKOK
MŰANYAG ABLAK

FA ABLAK

ÚJ!

ÚJ!

OPAL PLUS
Klasszikus műanyag ablak
optimális hőszigeteléssel.

OPAL
A belépőszintű modell.
Modern technológia
elérhető áron.

RUBIN 90
Új, robusztus fa ablak
hagyományos külsővel.

RUBIN 78
Hagyományos fa ablak
több fafajtából is.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,64 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,72 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,73 W/m2K

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,77 W/m2K

studio be, Hamburg
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KLASSZIKUS ABLAKRENDSZEREK

KÍVÜL

BELÜL

Keret: RAL 6005 HWF matt; tok: RAL 9016

OPAL ALU

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,72 W/m2K

Erős. Kipróbált. Optimalizált.
Klasszikus, modern technológiával készült műanyag ablak.

ÚJ!

OPAL PLUS ALU

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,64 W/m2K

Erős. Kipróbált. Optimalizált.
Meleg. Klasszikus műanyag
ablak termikus hab maggal.

ÚJ!
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A rendszer vastagsága:
alumínium nélkül:
85 mm
A rendszer vastagsága:
alumíniummal: 91 mm

A rendszer vastagsága:
alumínium nélkül:
85 mm
A rendszer vastagsága:
alumíniummal: 91 mm

BELÜL

Olajozott vörösfenyő (tölgy, lucfenyő és oregon kivitelben is
kapható)

Az Opal sorozat előnyei:
+ Belépőszintű modell a
modern technológia ellenére
is jó ár-érték aránnyal
+ Rugalmasan megválasztható
színösszeállítás az opcionális
alumínium borításnak
köszönhetően
+ Fa/alumínium ablakokkal
is kombinálható
Opal Plus extrák:
+ Energiatakarékos műanyag
ablak
+ Termikus hab mag
+ Új! Szigetelőhabbal
kitöltött párkányfogadó

DIAMANT 89
Optimalizált árfekvésű klaszszikus fa/alumínium ablak a
Joskótól.

TITAN 101
Tömör fa/alumínium ablak.
100%-ban természetes
hőszigetelés, belső hab mag
nélkül.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,75 W/m2K
A rendszer vastagsága:
89 mm

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,72 W/m2K
A rendszer vastagsága:
101 mm

A Diamant/Titan sorozat
előnyei:
+ Az alumínium burkolat megóvja
az ablakot az időjárástól, és
hosszú élettartamot biztosít.
+ Optimalizált árfekvésű fa/
alumínium ablak
+ Elnyerte az „EnergieGenie” díjat
+ Lucfenyő, tölgy, vörösfenyő és
oregon kivitelben
+ Belföldi beszállítóktól érkező
lucfenyő, tölgy és vörösfenyő
+ Belülről otthonos fa felület,
kívülről védelmet adó
alumínium burkolat
Titan extra:
+ A Diamant 89-nál jobb
stabilitás hála a 15%-kal
vastagabb faanyagnak
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KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS ABLAKRENDSZEREK

HAGYOMÁNYOS ÉS TERMÉSZETES:
KLASSZIKUS FA ABLAKOK.
KÍVÜL

BELÜL

Vörösfenyő natúr olajozással, N02

Vörösfenyő natúr olajozással, N02

A fa vonzereje a természetességében és a
klasszikusságában rejlik. Élvezze a tökéletes
otthonosság legeredetibb formáját. A Josko
kizárólag fenntartható erdőgazdálkodásból
származó faanyagot használ.

RUBIN 78
Hagyományos fa ablak
több fafajtából is.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,77 W/m2K
A rendszer vastagsága:
78 mm

RUBIN 90
Új, robusztus fa ablak
hagyományos külsővel.

Legjobb érték
3-rétegű üvegezéssel:
Uw 0,73 W/m2K
A rendszer vastagsága:
90 mm
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A Rubin előnyei:
+ Optimális hőszigetelés a
természetes faanyagnak
köszönhetően
+ A nyersanyagot télen vágták
ki, és hosszú ideig tárolták
+ Letisztult formavilág
+ Lazúrozott vagy olajozott fa
+ Természetes
hőszigetelés
+ Lucfenyő, tölgy, vörösfenyő
és oregon kivitelben
(fenntartható erdőkből)
+ Belföldi beszállítóktól
érkező lucfenyő, tölgy
és vörösfenyő
Rubin 90 extra:
+ A Rubin 78-nál jobb
stabilitás hála a 15%-kal
vastagabb faanyagnak
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EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

CSODÁLATOSAN
NAGYVONALÚ
TOLÓAJTÓK.
ÚJ DIMENZIÓKAT
NYITNAK
A nagy felületű eltolható elemek fényt
hoznak otthonába és szobájába hozzák
a kertet. A Josko fejlett műszaki megoldásokat alkalmazó tolóajtó-rendszereivel
még a nagy üvegfelületek is könnyen
nyithatók. A nappali egybeolvad a
természettel: friss levegő és kerti illatok
árasztják el otthonát. Megszűnnek a
határok a szoba és a kert között.
Fedezze fel ezt a teljesen új életérzést!
Ahogy minden Josko termék esetén,
tolóajtóink is elérhetőek avantgárd/
modern és klasszikus/hagyományos
stílusban, valamint számtalan anyagból,
ezért tökéletesen illeszkedni fognak a
választott Josko ablakrendszerhez.

Építész: Stephan Metzner,
St. Johann – Tirol, Austria;
fénykép: Michael Huber
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EMELŐ-TOLÓ AJTÓK ÁTTEKINTÉS

EMELŐ-TOLÓ AJTÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA.

A Josko emelő-toló ajtóival minden
ízlést kielégít. Legyen avantgárd,
modern vagy klasszikus, minden
ajtónak megvannak a maga előnyei,
vizuális és műszaki szempontból
egyaránt. Miért ne hasonlítsunk össze
néhány példát az egyes stílusokból?

FIXFRAME HS

Külső nézet: keskeny szárnyprofil, keret nélküli
fix rész, szinte egy síkban az üveggel
Anyag: Fa/alumínium

PLATIN BLUE HS ÉS ÚJ!
SAFIR BLUE HS

Külső nézet: keskeny szárnyprofil, a fix rész keskeny
kerettel, szinte egy síkban az üveggel
Anyag: Fa/alumínium és műanyag/alumínium

RUBIN HS,
DIAMANT HS ÉS OPAL HS

hagyományos kerettel, kívül és belül
is eltolt szárny- és üvegsíkokkal
Anyag: Fa, fa/alumínium és műanyag/alumínium
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FIXFRAME HS

Belső nézet: keskeny tolószárny,
modern és elegáns, belül is keret nélküli fix rész
Anyag: Fa/alumínium

PLATIN BLUE HS ÉS ÚJ!
SAFIR BLUE HS

Belső nézet: keskeny tolószárny, modern és elegáns,
a fix rész belül is keskeny kerettel
Anyag: Fa/alumínium és műanyag/alumínium

RUBIN HS, DIAMANT HS ÉS OPAL HS

hagyományos kerettel, kívül és belül
is eltolt szárny- és üvegsíkokkal
Anyag: Fa, fa/alumínium és műanyag/alumínium
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AVANTGÁRD/MODERN EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

AVANTGÁRD/MODERN
EMELŐ-TOLÓ AJTÓK.

A teleüveg-rendszerek tolóajtói sokáig
optikai gondot jeletettek. A dizájn
szerelmesei sokáig elkerülték őket, mivel
nem szerttek volna kompromisszumokba
bocsájtkozni. A Josko emelő-toló ajtói
egyszerű formatervükkel eloszlatnak
minden előítéletet.
A Josko emelő-toló ajtóinak hangszigetelése is hivatalosan bevizsgálásra került.

FIXFRAME
EMELŐ-TOLÓ AJTÓ
TÖKÉLETES
FORMATERV
FA/ALUMÍNIUM
KIVITELBEN
Egyszerű, karcsú keret és sík külső
felület. Ezzel ejtik rabul a Josko FixFrame
emelő-toló ajtói. Az innovatív megoldás
2009-ben elnyerte a Red Dot Product
Design Award formatervezői díjat. Ez
a kitüntetés a minőségi formatervek
nemzetközileg elismert tanúsítványa.
A FixFrame Blue Vision rendzsrbe integrált
FixFrame emelő-toló ajtó valódi vizuális
élményt nyújt. A tolószárny külső felületének csúcsmegoldása a síkba illeszkedő
szoknyás üveg vagy a szinte síkban illeszkedő alumínium borítás. Akadálymentes
kialakítás, a külső padlóval szinteltolás
nélkül csatlakozik
A külső burkolat egészen a szárny keskeny
vezetősínjéig ér. A Josko nem köt
kompromisszumokat a formatervek terén.

FixFrame emelő-toló ajtó,
keret nélküli fix résszel,
karcsú tolószűrnnyal
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AVANTGÁRD/MODERN EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

AVANTGÁRD/MODERN EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

PLATIN BLUE EMELŐ-TOLÓ AJTÓK:
VITATHATATLANUL GYÖNYÖRŰ KAPCSOLAT
A KÜLVILÁGGAL.
A Platin Blue emelő-toló ajtó egyszerű,
karcsú keretével és sík üvegfelületével
megragadja a tekintetet. Fa/alumínium
ajtóként belül a fa otthonos hangulatát,
kívül az alumínium ellenállóképességét
adja. Összeszerelve szállítjuk, ideális és
rugalmas sorolási lehetőség a Platin Blue
fixelemekkel.
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ÚJ! SAFIR BLUE EMELŐ-TOLÓ AJTÓ
AZ ORSZÁG LEGELEGÁNSABB
MŰANYAG EMELŐ-TOLÓ AJTAJA.

TÖBB RENDSZERREL IS HARMONIZÁL.
Tökéletesen illeszkedik a Platin Blue
teleüveg-rendszerbe, valamint a Platin
82 és Platin Passiv ablakokhoz, illetve
a Josko minden modern ablak- és
teleüveg-rendszerébe.
KEVESEBB KISUGÁRZOTT HIDEG.
Meleg ablaktáblák, melyek kevesebb
hideget sugároznak a 3-rétegű üvegezés
miatt, illetve annak köszönhetően, hogy
a keret meleg tapintású fából készült a
rideg alumínium helyett.

A Josko termékpalettájának új csillaga: a
lenyűgözően karcsú Safir Blue műanyag
toló-emelő ajtó. A Safir és Topas sorozat
műanyag/alumínium ablakaival ötvözve
megkapja a Josko első műanyag alapú
teleüveg-rendszerét: a modern teleüveg-
rendszerek most először a kedvezőbb árú
műanyagból is kaphatók.

A Platin Blue a sorolások ellenére
is megőrzi karcsúságát, belül
pedig üvegezőléc nélkül készül

KOMBINÁLHATÓ.
Ahogy a Platin Blue fa/alumínium
teleüveg-rendszerek esetén is, a karcsú
keretek időjárásálló alumínium külső
borítást kaptak. Ez azt jelenti, hogy
a két rendszer egy épületen belül is
harmonikusan beépíthető, ami nemcsak
építészeti szempontból nagyszerű, de
kevesebbe is kerül.

TÖBB RENDSZERREL IS HARMONIZÁL.
Tökéletesen kombinálható a Safir
Blue teleüveg-rendszerrel, valamint a
Safir, Safir Pure, Topas és Topas Plus
ablakokkal, továbbá a Josko modern
ablakrendszereivel.

A Safir Blue a sorolások ellenére is
megőrzi karcsúságát, belül pedig
üvegezőléc nélkül készül

47

MODERN EMELŐ-TOLÓ AJTÓK

ÁRNYÉKOLÁS

KLASSZIKUS EMELŐ-TOLÓ AJTÓK
LAKJON KÖZELEBB A TERMÉSZETHEZ!
A természet a klasszikus életstílus fontos
eleme. Ezért, ahogy az avantgárd/modern
darabok esetén is, a Josko nagy felületű,
karcsú keretes tolóelemei ideális választásnak bizonyulnak. Hívja be a természetet
otthonába, és kényeztesse érzékeit a kert
illatával, a madarak csivitelésével és a
friss levegővel.

Redőnyök

A Josko műszakilag kifinomult, és a
Holzforschung Austria által bevizsgált
tömítettségű, Rubin 78, Diamant 89 és
Opal emelő-toló ajtórendszereivel még a
nagy üvegfelületek is könnyen nyithatók.
A Josko emelő-toló ajtóinak anyagválasztéka megegyezik ablakrendszereinkével.

Reluxák

KIEMELKEDŐ EREDMÉNNYEL
TELJESÍTETTE A TESZTET.
A Josko Rubin 78, Diamant 89 és Opal
emelő-toló ajtóinak számos belső teszten
kellett átesniük, mielőtt piacra kerültek.
Az alaposság kifizetődött. Az akkreditált
Holzforschung Austria tesztközpont által
végzett tömítettségi teszteken a legjobb
eredményeket érték el a csapóesővel és a
szélnyomással szemben.

Építész: Mag. Lang; fénykép: Roland Wimmer

Zsalugáterek

ÁRNYÉKOLÓK A JOSKÓTÓL.
A Josko elegáns árnyékolási
megoldásai elegendő árnyékot
nyújtanak a nap során, és
egyenlő hőmérsékletet
biztosítanak a házban, amíg
odakint süt a nap. Este pedig
a redőnyök, zsalugáterek,
raffstore-ok és belső reluxák
tartják távol a kíváncsi
tekinteteket. Védenek az
időjárás ellen, és segítenek
az energiatakarékosságban.
Kiegyensúlyozott formatervük
az ablakok ideális

ÚJ!
OPAL EMELŐ-TOLÓ AJTÓ
A szabadabb kilátás már a műanyag/
alumínium és műanyag szerkezeteknél is

tartozékaivá teszi őket, és
kiválóan gazdagítják bármely
ház külső megjelenését.
Itt minden lehetőséget számba
vehet – különösen, ha már
az építési munka megkezdése
előtt fontolóra veszi az
árnyékolási megoldásokat.

Építész: Thomas Gehrer; fénykép: Dietmar Tollerian
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BEJÁRATI AJTÓK

CSODÁLATOSAN
HÍVOGATÓ
JOSKO BEJÁRATI
AJTÓK. BEVIZSGÁLT
MINŐSÉG. IZGALMAS
FORMATERV.
A bejárati ajtó barátságosan üdvözli
a vendégeket, ugyanakkor megóv a
hívatlan látogatóktól, mint az eső és a
hideg, és természetesen az erőszakos
behatolóktól. A Josko bejárati ajtói
híresek az ideális hőszigetelésükről,
kimagasló biztonságukról és sokoldalú
formatervükről.

NEVOS ÉS VITAS.
A BEJÁRATI AJTÓK ÚJ
GENERÁCIÓJA, AKÁR
0,61* UD ÉRTÉKKEL.
A Nevos kompozit bejárati ajtóval,
valamint a Vitas fa és fa/alumínium
sorozattal a Josko forradalmasította
teljes bejárati ajtó sorozatát.
A hangsúly még mindig a kompozit
anyagokon, a fa/alumínium és fa változatokon van. Több más elemmel kombinálva ezek az anyagok a bejárati ajtók
minden fontos tulajdonságát biztosítják:
stabilitás, biztonság, hőszigetelés és vonzó
forma, amely igazodik az ügyfeleink
egyedi igényeihez.
A Nevos kompozit bejárati ajtóval,
valamint a Vitas fa és fa/alumínium
sorozattal a Josko forradalmasította
teljes bejárati ajtó sorozatát.
A 107 modell még stabilabb, melegebb
és biztonságosabb, és 25 új külsővel
kapható.

* Modelltől függően
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NEVOS ÉS VITAS

KÉT RENDSZER, SOK KÖZÖS, INNOVATÍV ELŐNY.
+ Dupla falcolás a jobb hangszigeteléshez
és betörés elleni védelemhez

+ Könnyen tisztítható, síkban illeszkedő
és vonzó záróelemek

+ Síkban illeszkedő kialakítás
(SET)

+ Dupla, körben futó szilikon tömítés az
optimális csapóeső elleni védelemhez

+ 90 mm vastag a nagyobb biztonság, stabilitás, hő- és hangszigetelés érdekében

+ Eltolt kialakítás
(VET)

+ Akadálymentes küszöb, alapkivitelben
csak 20 mm magas

+ Alapkivitelben 3-rétegű üvegezés

+ Az innovatív technológiának hála
jobban beállítható

+ Vonzó külső LED-es világítás a keret
és a szárny között

+ Természetes fa, kompozit vagy alumínium védőborítás a külső oldalon

+ Tökéletes megjelenés az olajozott
fa felületnek vagy RAL bevonatnak
köszönhetően
NEVOS

VITAS

NEVOS

VITAS

* Modelltől függően

Kattintson a hivatkozásra az új bejárati
ajtók interaktív
3D-s animációjához

Választható felületek: Natur, RAL továbbá Aludeck

Választható felületek: fa, alumínium – több színben

NEVOS ÉS VITAS: ÁTTEKINTÉS

NEVOS RAL

VITAS
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NEVOS ALU

VITAS ALU

NEVOS NATUR

VITAS ALU F

KOMPOZIT ANYAGÚ, EGYEDÜLÁLLÓ,
AKÁR 0,61 W/m2K* UD ÉRTÉKKEL.
+ Lenyűgöző hangszigetelési értékek, akár
37 dB-ig
+ Opcionális kemény kompozit belső és
külső felület RAL bevonattal (a kompozit
anyag melegebb, keményebb és robusztusabb az alumíniumnál
+ Opcionális alumínium burkolat a külső
oldalon (alumínium modell)
+ Opcionális belső és külső fa felület
(Natur modell)
+ Opcionális síkban illeszkedő üveggel
+ Akár 2,6 m magasságig

A TÖMÖR FA AJTÓ.
+ Akár 0,88 W/m2K* Ud
+ Lenyűgöző hangszigetelési értékek,
akár 35 dB-ig
+ Opcionális alumínium burkolat vagy
Aludeck a külső oldalon
+ Fenntartható erdőkből származó tömör fa
+ Akár 2,8 m magasságig
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BEJÁRATI AJTÓK

NEVOS GLASS
AVANTGÁRD BEJÁRATI AJTÓ ÜVEG FELÜLETTEL
ÉS VÁLASZTHATÓ AUTOMATIKUS AJTÓNYITÓ RENDSZERREL.
Több színben elérhető fényes üvegborítás, elegáns fekete Black Shine üveg,
tükröződő fémbevonat – mind divatos,
avantgárd megjelenést kölcsönöznek.
És ez nem minden. A Josko Frame LED
fénye üdvözli, amikor késő éjjel hazaér.

LÁTHATATLAN MŰSZAKI
MEGOLDÁSOK
A Josko ajtók ajtószárnyainak motoros
zárhoz kapcsolt elektronikus nyitószerkezete
most minden eddiginél kényelmesebbé
teszi a hazaérkezést.
A megoldást eredetileg az autóipar
számára fejlesztették ki, ahol ugyanez a
kombináció teszi lehetővé a csomagtartó
automatikus nyitását és zárását.

54

A mi esetünkben ez a praktikus
találmány lehetővé teszi a bejárati ajtó
kulcsra zárását és nyitását, valamint
kinyitását és becsukását. Az ajtó kívülről
és belülről is egy szabványos távirányítóval, valamint az ajtószárny belső felén
lévő gombbal vezérelhető. Opcióként az
ajtó külső oldalára ujjlenyomat-felismerő
vagy kódzár is beépíthető.

De Niro Nevos Alu/Art Steel

Well Come Nevos/Art Corten

Well Come Nevos/Art Beton

Well Come Nevos Alu
keret nélküli oldalvilágítóval

Well Come Nevos

De Niro Nevos
keret nélküli oldalvilágítóval

Pattern 4 Nevos

De Niro 3 Nevos

Pattern 1 Nevos

Spider Nevos
keret nélküli oldalvilágítóval

Fold quer Nevos

Wafﬂe Nevos
keret nélküli oldalvilágítóval
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BEJÁRATI AJTÓK

Gin Tonic Nevos
síkban illeszkedő üveg zománcozott
peremmel

Long Line 1 Nevos

Pallas 5 Nevos

Big Zen 4 Nevos

Online 1 Nevos

White House 2 Nevos

Frame LED

Flat Screen 3 Nevos

Calypso 1 Nevos

Sailing 3 Nevos

AVANTGÁRD/MODERN.
ÚJ! GB13 ujjlenyomat olvasós fongantyúval,
szögletes vagy lekerekített kivitelben

A Josko modern/avantgárd bejárati
ajtók a legextravagánsabb elvárásoknak
is megfelelnek. Az ajtók több dizájnnal, felülettel és számtalan anyagból
rendelhetők.

Padua 2 Vitas
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Matrix 2F Nevos

AZ ÚJ CSILLAG: FRAME LED.
A Frame LED rendszerrel felszerelt Josko
bejárati ajtók fényes fogadtatásban részesítik, ha késő este hazaér. A találmány
nemcsak szép, de hasznos is – igazán
ragyogó ötlet!

Blockbuster Vitas
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KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS BEJÁRATI AJTÓK

Gablonz Vitas bejárati ajtó olajozott vörösfenyőből

TERMÉSZETES ÉLET.
KLASSZIKUS BEJÁRATI
AJTÓK A JOSKÓTÓL.

Hochwald Vitas

Ringstraße 1 Nevos

Lilienfeld Vitas

Sonnblick Vitas

Traunstein 1 Vitas

Padua 3 Vitas

Padua 2 Vitas
oldalvilágítóval

Fuschl Vitas

Kézzel válogatott minőségi fa

... gondos kezek gyártották

... kézzel olajozott

A fa sosem megy ki a divatból. Ha klasszikus
ízlésről beszélünk, a fa mindig megjelenik.
Természetes és nemes – ez az anyag mindig
új rajongókat szerez. Meleg karizmájával a fa
igazi klasszikus. Kiállja az idő próbáját ízlés és
funkció szempontjából egyaránt.
A Vitas, Vitas Alu és Vitas Alu F bejárati
ajtósorozat modelljei a természet legjavát
ötvözik a modern technológiával. Stílusos,
természetes formák belül, opcióként védelmet
nyújtó, időjárásálló alumínium kívül.
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Stubai Vitas
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AVANTGÁRD/MODERN BELTÉRI AJTÓK

GYÖNYÖRŰ
BELTÉR
Prado V – MET 56 antracit tölgy,
vízszintes furnérral, kefélt
felülettel, fekete Range 125 P
kilinccsel

Prado V – MET 56 lucfenyő
pure, vízszintes furnérral, kefélt
felülettel, fehér Range 125 P
kiliccsel

Építész:
Wolfgang Windbüchler, Bécs,
Ausztria;
fénykép: Dietmar Tollerian
Prado V – MET 56 csomós tölgy pure, vízszintes furnérral, kefélt felülettel, 9023 Cube pure nemesacél kilinccsel

BELTÉRI AJTÓK A
JOSKÓTÓL. GYÖNYÖRŰ,
MINT EGY DIZÁJNER
BÚTOR.
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A Josko beltéri ajtók lépést
tartanak a karcsú külső trendjével,
különösen a MET síkban illeszkedő
ajtó- és keretrendszerrel. A rendszer alapja egy speciális alumínium
keret, amely elvakolható vagy a
fallal egyező színűre festhető, így
gyakorlatilag láthatatlanná válik.
Az ajtószárny teljesen síkban
illeszkedik a falhoz, de kívánság

szerint latex festékkel a fallal
azzonos színűre is festhető. A
MET 56 formatervének alapja,
hogy a falban lévő keretet
elvakolják. A MET 40 vakolatlan
keretéhez mindössze 3 mm-es
nútra van szükség. ÚJ! A MET56
és MET40 rendszerből is kapható
kifelé és befelé nyíló változat.

Prado V – MET 56
Tölgy pure, vízszintes furnérral, nyers
fűrészelt és kefélt felülettel
Nemesacél 9023 Cube pure kilinccsel

Prado V – MET 56
RAL 9016 (fényes)
9020 Chamäleon ajtókilincs

MET 56
Befelé nyíló

ÚJ! MET 56
Kifelé nyíló

MET 40
Befelé és kifelé nyíló

Prado V – MET 56
Vaddióofa natúr olajozással
Nemesacél 9023 Cube
pure kilinccsel
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AVANTGÁRD/MODERN BELTÉRI AJTÓK

KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS BELTÉRI AJTÓK

Luna V – BET

Luna V – BET

Wien D4 – VET

Largo I3 felülvilágítóval
és tokkerettel

Prado V – BET

Prado V – BET

BORA GEFRÄST V – BET

Victoria D1 – VET

Largo V – BET

Bora 3 – BET

Ferrara V – VET

Belvedere H – VET

Söll V – VET

Malmö GG – VET

Securance biztonsági ajtók

NYITOTT A
MODERN
ÉLETVITELRE.
Van, aki a modernet szereti. A belső
ajtók már nem kizárólag szerkezeti
szükségletek, sokkal inkább kreatív és
rugalmas formai elemekké váltak, melyek
bármely ízlésnek vagy elképzelésnek
megfelelnek. A Josko egyedülálló
dizájnnal, színekkel és anyagokkal
egészíti ki életterét beltéri ajtói által.
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SECURANCE BIZTONSÁGI AJTÓK –
FORMATERVEZÉSI SZABADSÁG EGY
SZABVÁNY MEGOLDÁS HELYETT.
Mondani sem kell, hogy egy biztonsági
ajtó tekintetében a funkció az elsődleges
szempont. Első ránézésre a Securance
biztonsági ajtók semmit nem árulnak el
hatalmas erejükből. A Josko biztonsági
ajtói a standard tokos kivitel helyett akár
síkban záródó kiviltelben is elérhetőek.

GYÖNYÖRŰEN
KLASSZIKUS,
KLASSZIKUSAN
GYÖNYÖRŰ.
A klasszikus forma időtlen. Soha
nem megy ki a divatból, ahogy
az otthonosságra, a kényelemérzetre és az otthon biztonságára is
mindig igény lesz. Nyisson ajtót a
Josko klasszikus modelljeire.
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Tölgy N08 beach kefélt, természetes csomókkal*

4 új, kézzel olajozott tölgy árnyalat: válassza ki egymáshoz az ablakok, bejárati és beltéri ajtók színét.
Válassza ugyanazt a színt, vagy alkossa meg saját egyedi színkombinációit.

TERMÉSZETES FA.
VALÓDI, KÉZZEL KÉSZÜLT
MESTERMUNKA.

A JOSKO ÚJ KÉZZEL OLAJOZOTT FA SZÍNVÁLASZTÉKA ABLAKOKHOZ, BEJÁRATI ÉS BELTÉRI AJTÓKHOZ

Az 1960-ban asztalosüzemként megalapított Josko soha nem veszítette el kapcsolatát a fával: a teljesen kézzel készült
darabok kiemelik eme természetes anyag
szerkezetének szépségeit – igény szerint
sima vagy kefélt vagy a bejárati- és beltéri
ajtóknál akár nyers fűrészelt felülettel.
A gondosan előkészített, speciális olajok
meleg ragyogást adnak a akár a külső
oldalon is.

Tölgy N07 nature, egyenletes

Tölgy N08 beach, nyers fűrészelt

Tölgy N09 white heaven, csomós

Tölgy N13 pearl grey, természetes csomókkal*

ÚJ! Már kézzel olajozott termékeink is kaphatók

A fa természetes anyag, ezért kisebb színbeli eltérések (a mintákhoz képest az egyedi profilok összerakásakor az erezett és tömör felületeken,
valamint újrarendeléskor), illetve apróbb egyenetlenségek előfordulhatnak a fa természetes szerkezete miatt, melyek elkerülhetetlenek, a fa
eredetiségének bizonyítékaként, nem hibaként kell ezekre tekinteni. Halvány színeltérések műanyag és alumínium elemekben is előfordulhatnak
a felhasznált anyag és a gyártási folyamat miatt.
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* a természetesen csomós változat csak beltéri ajtókhoz
választható
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Josko Fenster und Türen GmbH
Josko-Straße 1, A-4794 Kopfing, Ausztria, office@josko.at, www.josko.at
Josko Deutschland GmbH
Margot-Kalinke-Straße 9, D-80939 München, Németország, office@josko.de, www.josko.de
Keresse meg helyi Josko partnerét a www.josko.at vagy www.josko.de oldalon

Az SV JOSKO Ried
főszponzora

Business Award
Pegasus, 2x arany,
2x ezüst

tagja

Pegasus foglalkoztatási különdíj
2010-ben, ezüst
fokozat

Az innovációs díj
négyszeres nyertese

Egészségügyi díj
Felső-Ausztria

A Product Design Award
kétszeres nyertese

Az IFT Institute for Windows Technology, Rosenheim tagja

www.josko.at

Fafeldolgozási
állami díj

Legjobb családi vállalkozás
2010, Felső-Ausztria

Jelölték az
ausztriai
állami formatervezői
díjra

Jelölték a
német
formatervezői díjra

Fenntartjuk a műszaki változtatás jogát. Nem vállalunk felelősséget a szedési és nyomtatási hibákért, valamint a nyomtatásból eredő színeltérésekért. A szöveg és a képek speciális formaterveket tartalmazhatnak.
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