
DREVENÝ SYSTÉM SOFTLINE
A DREVOHLINÍKOVÝ SYSTÉM DUOLINE

Softline & Duoline

Výhody systémov Softline 
a Duoline
Estetika

Inovatívny dizajn, výnimočná elegancia, funkčnosť a nespočetné možnosti pri 
vytváraní farebných priestorov vďaka širokej škále farieb hliníka a dreva.

Bezpečnosť

Moderné riešenia, ktoré poskytujú zvýšenú ochranu proti vlámaniu, vrátane ino-
vatívneho kovania Maco Multi Matic KS.

Dokonalá kvalita

Vysoko kvalitné komponenty použité v oboch systémoch, vrátane výberového dreva, 
zaručujú dlhú a spoľahlivú životnosť.

Stabilná konštrukcia

Vrstvovo lepený profil v systéme Softline a pevná drevohliníková konštrukcia systému 
Duoline zaručujú výnimočnú stabilitu výrobku.

Energetická úspornosť

Materiály a riešenia používané v oboch systémoch, vrátane inovačného tesniaceho 
systému, zaručujú vynikajúce parametre z hľadiska tepelnej izolácie:

 - pre systém Duoline - na úrovni 0,79 W/(m2*K)*

 - pre systém Softline - na úrovni 0,80 W/(m2*K)*

Odolnosť

Použitý profil, ekologický lak so základným náterom a impregnáciou proti škodcom 
a plesniam, a taktiež hliníková lišta chrániaca drevo pred UV žiarením a vodou 
stekajúcou po sklách, zaručujú dlhoročnú odolnosť a životnosť výrobku.

* koeficient vypočítaný pre zasklenie 4/18/4/18/4 - 0,5 W/(m2K) * pre referenčné okná Duoline 88 mm /Softline 88 
1230 x 1480 z dreva meranti
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Okná vyrobené v systéme Softline z borovicového 
dreva alebo dreva meranti sú prejavom klasickej krásy 
a elegancie. Ponúkame drevené systémy s hĺbkou 
68 mm, 78 mm a 88 mm. Vyrobené z masívneho vrstvovo 
lepeného dreva, správne vysušeného s vhodnou hustotou 
(minimum 450 kg/m3 dreva meranti). Dolné hrany 
krídiel sú chránené hliníkovými okapnicami a použitie 
termookapnice prispôsobenej vzhľadu okna nielen 

Drevohliníkový systém Duoline je výsledkom inovačných 
riešení, ktorý ponúka dokonalé spojenie odolnosti 
hliníka a estetiky dreva. Systém spĺňa prísne požiadavky 
nízkoenergetického a pasívneho staviteľstva. Duoline 
sa vyznačuje klasickými hranami hliníkového profilu, 
ktorý je prejavom moderného dizajnu a najnovších 
architektonických trendov. Možnosť výberu drevených 
profilov s hrúbkou 68 mm, 78 mm alebo 88 mm ponúka 

• Lišta 
možnosť použitia širokej škály zasklenia

• Listwa 
profilovaná okenná lišta

• Obvodové tesnenie 
vyrobené z TPE

• Profil 
vrstvovo lepený zaručuje stabilitu konštrukcie

• Podfrézovanie rámu pre vonkajší profil

• Ekologický lak 
so základným náterom a impregnáciou proti 
škodcom a plesniam

• Termookapnica 
uľahčuje odtok vody

• Hliníková lišta  
chráni drevo pred UV žiarením a vodou 
stekajúcou zo skla

• Opláštenie 
Súčasťou systému je hliníkové opláštenie Mira 
Contour odolné voči poveternostným vplyvom. 
Ponúkaný tvar opláštenia zvyšuje tesnosť, 
zaručuje atraktívny dizajn a v spojení s drevom 
zaručuje skvelú  tepelnú izoláciu.

• Zasklenie 
Možnosť použitia izolačných dvoj, troj a dokonca 
aj štvorskiel.

• Tesnenia 
V základnej výbave tesnenie TPE a EPDM.

• Profil 
Vyrobený z borovicového dreva alebo dreva 
meranti, lepeného troj a štvorvrstvovo s hrúbkou 
68 mm, 78 mm a 88 mm.

Drevené okná v systéme Softline boli ocenené cenou Zelená Značka za svoje vynikajúce vlastnosti 
a proekologický rozmer

vyzerá elegantne, ale poskytuje aj dokonalú ochranu 
pred poveternostnými vplyvmi. Systém povrchovej 
úpravy dreva s využitím  krycích a lazúrovacích lakov 
rozpustných vo vode zaručuje ochrannú vrstvu najvyššej 
kvality. 

dokonalé možnosti tvorby veľmi veľkého množstva 
rozmanitých konštrukčných riešení. Vonkajšie hliníkové 
opláštenie, odolné voči poveternostným vplyvom a vhodný 
spojovací systém zvyšuje stabilitu okna a zlepšuje 
jeho statické parametre ako aj energetickú úspornosť 
a zvukotesnosť. Systém ponúka bohatý výber tvarov 
a farieb, ktoré umožňujú rôznorodé spôsoby začlenenia 
okna do fasád budov.

Viete, že...
Systém Duoline je výsledkom niekoľkomesačnej práce nášho oddelenia pre výskum a vývoj a vyznačuje sa modernou 
konštrukciou, odolanosťou a vynikajúcimi technickými parametrami spĺňajúcimi prísne požiadavky energeticky úspor-
ných a pasívnych stavieb.

Drevohliníkový systém DuolineDrevený systém Softline


