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TROCAL INNONOVA 70

Pokud oãekáváte od Va‰ich oken vysoké hodnoty

tepelné izolace, jste u tohoto systému na správ-

ném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

mu udûluje bezkonkurenãní ‰tíhlost v kombinaci

s excelentním statick˘m potenciálem. Pûtikomoro-

vá konstrukce s hlubok˘m falcem pro sklo a vylou-

ãené tepelné mosty v konstrukci profilÛ dovolují

vyrábût okna s Uw = 0,9 W/m2K (k=0,7 W/m2K).

Tento profilov˘ systém splÀuje touto hodnotou

beze zbytku nároky na vysokou tepelnou izolaci.

Informujte se u Va‰eho TROCAL partnera na izo-

laãní skla s nejlep‰ími hodnotami tepelné izolace.

Zvolte nûkterou z barevn˘ch úprav! Pût odstínÛ

koextruze PMMA, fólie s dekorem dfieva, nebo

neomezenou barevnou ‰kálu pomocí oplá‰tûní 

hliníkem TROCAL AluClip!

Pro okna TROCAL-INNONOVA 70 dodáváme

samozfiejmû i systémy trvalého pfiivûtrávání.

TROCAL Serie 900

Serie 900 slu‰í kaÏdému domu. Vyzrál˘, osvûdãen˘

a velmi rozsáhl˘ systém se stfiedov˘m  tûsnûním

a stavební hloubkou 62 mm. V‰echny tvary, barvy

a zpÛsoby otvírání. Podle poÏadavkÛ na tepelnou

izolaci mÛÏete volit mezi tfií a ãtyfikomorov˘m pro-

vedením. Serie 900 splÀuje v‰echny poÏadavky na

moderní okenní systém.

Se systémem TROCAL-Serie 900 se nemusíte obá-

vat ani barevného provedení. Vyberte si ze tfiinácti

standardních barev v koextruzi s PMMA, nebo z pûti

atraktivních dekorÛ v designu dfieva.



TROCAL ELEGANCE

TROCAL Elegance je postaven na systému Serie

900. Tato kombinace dává nové rozmûry souãasné

stavbû oken. Zakulacené tvary pfiispívají ke ‰tíhl˘m

liniím a elegantním formám. Design vychází vstfiíc

cílov˘m skupinám lidí, pro které hraje vnûj‰í vzhled

nejdÛleÏitûj‰í roli.

Profilov˘ systém ELEGANCE je spojením 

soudobého designu a ‰piãkové techniky. Elegantní

mûkké linie jsou v˘razn˘m rysem, kter˘ mÛÏete

uplatnit jak u oken, tak u balkonov˘ch ãi vstupních

dvefií. Ve spojení s plnû tfiíkomorovou technikou,

stfiedov˘m tûsnûním svafiovan˘m v rozích a ‰iro-

kou ‰kálou barev v technologii koextruze PMMA

je systém ELEGANCE ‰piãkov˘m reprezentantem

systémÛ plastov˘ch oken na svûtovém trhu.

TROCAL CONFORT

Moderní tfií a ãtyfikomorov˘ systém s dorazov˘m

tûsnûním najde uplatnûní ve v‰ech mysliteln˘ch

aplikacích. Oblíben˘ pro svou snadnou údrÏbu, 

klasick˘ vzhled a investiãní nenároãnost. Od jedno-

duch˘ch konstrukcí aÏ po staticky nároãné prvky

a sestavy.Ve v‰ech ohledech TROCAL.

K dostání  samozfiejmû i v barevn˘ch úpravách

a dekorech dfieva. Skryté systémy trvalého pfiivût-

rávání. V˘robce oken TROCAL ve Va‰í blízkosti

Vám rád podá informace o aktuální nabídce.



TROCAL AluClip

Elegance hliníkového okna s tepeln˘mi vlastnostmi

plastového okna svûtové extratfiídy? Libovolná barva,

elox ãi dekor dfieva? Dokonal˘ povrch a bezvadn˘

design? Investice, kterou si mÛÏete dovolit i Vy?

Oplá‰tûní hliníkem TROCAL AluClip Vám splní i ty

nejnároãnûj‰í sny. Pro ty, ktefií vûdí, co chtít.

Hliníkové oplá‰tûní je moÏné povrchovû upravit

prá‰kov˘m lakováním jakoukoli barvou RAL, 

eloxovat, nebo dokonce potáhnout fólií s dekorem

dfieva.Va‰im barevn˘m oknÛm jiÏ nestojí nic v cestû. 

TROCAL DVE¤E

Trocal vyvinul plastové profily splÀující v‰echny

poÏadavky na stavbu prvotfiídních vchodov˘ch dvefií.

DÛleÏit˘m aspektem je pfiitom stabilita a torzní

tuhost konstrukce. Tu dosahujeme pfiedev‰ím

zabudováním svafiovateln˘ch rohov˘ch spojek.

Rohové spojky mají za úkol pevné  a velkoplo‰né

spojení ocelové, nebo hliníkové v˘ztuÏe v rozích.

U nûkter˘ch typÛ dvefií TROCAL dosahujeme

tuhosti srovnatelné s dvefimi hliníkov˘mi. 

I vchodové dvefie mohou b˘t opatfieny osvûdãe-

nou barevnou technologií COLOR s koextruzí

PMMA, DEKOR s designem dfieva, nebo oplá‰tûní

hliníkem AluClip.

Vchodové dvefie TROCAL odpovídají poÏadav-

kÛm normy DIN 18103 a garantují tímto zv˘‰enou

odolnost proti vloupání.

Vedle osvûdãeného dvefiního programu je moÏné

vyrobit i speciální konstrukce. Zdvihovû posuvné,

paralelnû sklopné, nebo skládací dvefie.



COLOR

TROCAL je k dostání v mnoha vzru‰ujících

barevn˘ch variantách. Na‰e COLOR profily

jsou vyrobeny technologií koextruze. Ta zaru-

ãuje v˘jimeãnû dlouhou Ïivotnost. Tvrzené

PVC a vnûj‰í barevná vrstva PMMA (akryl) silná

cca. 0,8 mm jsou touto technologií neoddûlitelnû

spojeny v jediném pracovním procesu. Pigmenty

umoÏÀují odraz tepelného záfiení a tím men‰í

ohfiev a dilataci profilÛ, síla krycí vrstvy opra-

viteln˘ povrch. 

Akryl pÛsobí jako ochrann˘ ‰tít a garantuje po

desetiletí barevnou stálost a odolnost proti

mechanickému po‰kození. Dokazují to zkou‰-

ky odolnosti proti povûtrnostním vlivÛm

provádûné po celém svûte. 30 let zku‰e-

ností je zárukou nerozdûlitelného vztahu.

DEKOR

PfiestoÏe preferujete design dfievûn˘ch oken,

nemusíte se vzdávat v˘hod oken plastov˘ch.

Na‰e okna dostanete i v pûti dfievûn˘ch

dekorech. Vãetnû vysoce aktuálního zlatého

dubu. Profily jsou vyrobeny z tvrzeného PVC

a potaÏeny polotvrdou strukturovanou fólií na

bázi PVC.

Profily potaÏené fóliemi s dekory dfieva jsou

nenároãné na údrÏbu a snadno se ãistí. Okna jsou

samozfiejmû vysoce odolná proti povûtrnostním

vlivÛm. JiÏ nikdy je nebudete muset natírat.

MoÏné odchylky barev od skuteãnosti jsou dány tiskovou technikou. Zmûny vyhrazeny!



TROCAL zimní zahrady

Zimní zahrada je ideálním spojením mezi obytn˘m prostorem 

a zahradou. Odpoãinková zóna, oáza s bazénem, pfiíleÏitost na piknik nebo prostû jen místo na slunci.

Právû v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách zachycuje zimní zahrada slunce v okamÏiku, kdy je venku zima. Právû proto patfií obzvlá‰tû v severní evropû

zimní zahrada takfika ke kaÏdému domu.

Zimní zahrada TROCAL se skládá z nosné konstrukce z hliníkov˘ch profilÛ s pfieru‰en˘m tepeln˘m mostem. Okna, dvefie i pevná zasklení jsou

tvofiena osvûdãen˘mi plastov˘mi profily TROCAL. Aby bylo moÏné pfiizpÛsobit zimní zahradu TROCAL kaÏdému domu, je k dostání v mnoha

konstrukãních variantách. Samozfiejmû vãetnû zastínûní, vûtrání, nebo osvûtlení. Kompletní do detailu, tak jak jste od nás zvyklí.
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