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Naše společnost se zabývá výrobou a prodejem kvalitních plastových oken
a dveří. Distribuci těchto výrobků zajišťujeme prostřednictvím autorizovaných
prodejců, kteří tvoří ucelenou distribuční síť na území celé České republiky.
Naše plastová okna a dveře jsou vyrobeny z německých PVC profilů VEKA.
Výrobky těchto profilů se vyznačují prvotřídní kvalitou, vysokou pevností,
trvanlivostí, jedinečným vzhledem, odolností vůči vnějším vlivům a UV zářením, dokonalou funkčností a dlouhou životností, jedinečnou a dlouhotrvající
stálobarevností.
Plastová okna a dveře jsou vyráběna na nejmodernějších CNC strojích ve
výrobním závodě společnosti LIMA okna s.r.o. v Hodoníně.
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V současné době výroba probíhá na výrobních linkách tvořených nářezovým
centrem, čtyřhlavou svářečkou doplněnou CNC obráběcím centrem, kovacími
stanicemi a dalšími navazujícími pracovišti a zařízeními.
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Autorizovaný prodejce

LIMA okna

Výrobky splňují požadavky
revidované normy ČSN 730540.

Okna jsou používána nejen na bytových stavbách, ale také na průmyslových
a komerčních budovách po celém světě.
Naše společnost získala osvědčení k trvalému používání chráněného znaku
„český výrobek“. Osvědčení uděluje nadační fond Český výrobek, jehož snahou je podpora a propagace ryze českých firem. Naše firma se s touto snahou ztotožňuje, proto jsme o udělení chráněného znaku úspěšně zažádali.
Na všechny naše produkty poskytujeme záruku 5 let
Více informací o naší firmě naleznete na www.limaokna.cz
CERTIFIKOVANÁ FIRMA

2013

Dodavatelé hlavních komponentů pro výrobu
PVC oken
PROFIL
Při výběru použitého PVC profilu jsme se zaměřili hlavně na kvalitu zpracovaného materiálu. Našim hlavním cílem je dodávat okna špičkové kvality
a k tomu nám dopomáhá i německá firma VEKA AG se sídlem v Sendenhorstu. Více informací o firmě a o PVC profilu Veka naleznete na internetových
stránkách www.veka.cz

KOVÁNÍ
Jednou z nejdůležitějších vlastností, které jsme od kování očekávali, byla
dokonalá bezpečnost okna při zavření a také velká flexibilita a tvárnost jednotlivých prvků. Všechny tyhle vlastnosti splňovala rakouská firma Maco.
Pro výrobu našich oken jsme použili jednu z jejich konstrukčních řad MACO
MULTI-TREND, s jejichž pomocí jsme schopni okovat okna různých tvarů
a velikostí. Více informací o firmě a kování naleznete na internetových stránkách www.maco.cz

SKLA
Skla pro naše okna odebíráme od předních českých výrobců izolačních
dvojskel a trojskel. Jedná se o firmu AKUTERM sídlící v Českých Budějovicích
a firmu IZOS, která má sídlo v Žatci. Obě firmy nám zaručují kvalitu zpracovaného skla, a také krátké dodací lhůty. Skla vyrábí na nejmodernějších
linkách. Veškeré informace o izolačních sklech a jejich složení naleznete na
internetových stránkách www.akuterm.cz
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www.zaruceneceskaokna.cz
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LIMA okna
5komorové profily

SOFTLINE

• 5komorový okenní profil Veka Softline AD 70 mm
• Oblíbený design s jemně zaoblenými hranami na rámu a křídle s hodnotou
Uf 1,2 W/m2K-1 (uvedené hodnoty jsou i s ocelovou výztuží v rámu a křídle)
• Standardně používané izolační dvojsklo 4-16-4 s „teplým“ nerezovým
distančním rámečkem Ug 1,1 W/m2K-1
• Již takto standardně vybavený výrobek dosahuje vynikající hodnoty celého výrobku Uw 1,2 W/m2K-1.
• Výrobky jsou registrované v programu Zelená úsporám
pod kódem SVT 897.
• Možnost použití izolačních trojskel a dosažení hodnot Uw 0,9 W/m2K-1.
• Snadná údržba hladkého povrchu
• Vysoká odolnost proti UV záření
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• Dlouhá životnost a příjemný vzhled
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Nové teplé meziskelní rámečky
- teplá hrana izolačních skel.
Výrobek nové generace - Chromatech Ultra
v nabídce barva černá a šedá.

LIMA okna
5komorové profily

SWINGLINE

• 5komorový okenní profil Veka Swingline AD 70 mm
• Od profilu Softline AD 70 mm se liší pouze tvarem křídla. Atraktivnost křídla spočívá v předsazení před hranu rámu a tím získává výrobek nový tvar
s výrazným tvarovým prvkem na okenním křídle.
• Díky tomuto konstrukčnímu řešení získává křídlo stavební šířku 80 mm,
která má zásadní vliv na tepelnou izolaci výrobku.
• Novinkou a také dalším zaobleným prvkem na křídle je oblá zasklívací lišta,
která dodává křídlu nový kulatý vzhled.
• Standardně používané izolační dvojsklo 4-16-4 s „teplým“ nerezovým
distančním rámečkem Ug 1,1 W/m2K-1
• Udávané hodnoty Uf vycházejí z certifikovaných hodnot profilu Softline.
• Již takto standardně vybavený výrobek dosahuje vynikající hodnoty celého výrobku Uw 1,2 W/m2K-1.
• Snadná údržba hladkého povrchu
• Vysoká odolnost proti UV záření
• Dlouhá životnost a příjemný vzhled
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• Možnost použití izolačních trojskel a dosažení hodnot Uw 0,9 W/m2K-1
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LIMA okna

Terasové posuvné dveře
Terasové dveře posuvné jsou vyráběny ze všech námi zpracovávaných typů
profilů (pětikomorové profily Veka 70 i šestikomorový zateplený profil Veka
Alphaline 90).
Nové silnější kování v kombinaci s našim způsobem armování okenních
profilů nám umožňuje, že pojezdy a nosné prvky jsou vždy pevně spojeny
s ocelovou výztuhou uvnitř profilu.
Tento způsob výroby sklopně posuvných dveří umožňuje výrobu prvků do
hmotnosti až 200 kg. To otevírá cestu použití nových izolačních trojskel i do
těchto prvků a tím zvýšení komfortu bydlení.
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Terasové posuvné dveře

Tepelně izolační hodnoty celého výrobku jsou až Uw 0,8W/m2k-1
Velké prosklené plochy umožní ničím nerušený přechod interiéru a exteriéru.
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Celoobvodové kování MACO zajišťuje maximální přítlak těsnících bodů po
obvodu celého prvku, a umožňuje i funkci sklopení křídla-ventilace.
V nabídce jsou i typy dvoukřídlé, které umožní otevření a odsunutí obou
křídel současně.

U našich výrobků standardně používáme
technická řešení, která jsou zárukou kvality:

Dvojité těsnění - originální Veka, zaručující dlouhodobou těsnost výrobku.

Uzavřenou výztuž v rámu
a zesílenou výztuhu u křídel
pro barevná provedení oken,
která je vždy v ose zasklení
pro přenesení váhy, dnes
již běžně používaných
trojskel.

Bezpečnostní kování
MACO, které je pevně spojeno s výztuží
v rámu. Toto nám
umožní námi používaná uzavřená výztuž.

LIMA okna

Profil třídy A (pohledové stěny jsou vždy 3 mm silné,
nepoužívá se technologie odlehčených stěn profilů)

Výrobní program 5komorových prvků

Výrobní program 5komorových prvků

Čtyřkomorový podkladový profil s vloženou polystyrenovou
izolací ve dvou komorách. Jelikož v prostoru podkladového
profilu jsou tepelné ztráty vždy největší, díky izolační vložce
a vloženému těsnění ztráty eliminujeme na minimum.

Díky hloubce zasklívací
drážky můžeme odstranit tepelný most, ke kterému
dochází v místě distančního rámečku. Sklo je do profilu zapuštěno natolik, že rámeček je schován pod úroveň zasklívacího těsnění.
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Nerezový distanční rámeček, který je již součástí
standardní výbavy skel. Na
přání je možné jej zaměnit za
CHROMATECH.
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• Nový 7komorový okenní profil Veka Softline 82

• Profil Softline 82 byl vyvinut tak, aby maximálně využíval ideální stavební hloubky 82 mm a sedmikomorovou konstrukci rámu. Tato konstrukce
společně se středovým těsněním a zejména hloubkou uložení izolačního
skla přináší lepší tepelné hodnoty celého okna již při použití klasického
izolačního dvojskla Ug 1,1 W/m2K-1.
• Svou konstrukcí je vhodný jak do nízkoenergetických staveb. Ale současně
díky vzhledu a konstrukci nachází využití i v takových případech kde jiné
se jiné vícekomorové profily svým rozměrem nevyhovovaly požadavkům
zákazníka.
• Design navazující na naše starší pětikomorové profily Softline 70 umožňuje použití těchto nových výrobků i v těch stavbách, kde jsou nainstalovaná
naše starší plastová okna a dokončení rekonstrukce takové stavby může
proběhnout s tímto novým profilem , bez vzhledových odlišností nových
rámů oken.
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• Hodnoty rámů Uf 0,92 W/m2K-1
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LIMA okna
7komorové profily

SOFTLINE 82 BASIC

• Tepelné hodnoty rámů zdokonaluje třetí středové těsnění v rámu.
• Při zasklení standardním izolačním dvojsklem s hodnotou Ug 1,1 W/m2K-1
dosahujeme hodnotu celého okna Uw 1,1 W/m2K-1 (standardně používáme
„teplý“ nerezový distanční rámeček)
• Tyto výrobky jsou řádně registrovány v programu zelená úsporám pod SVT
kódem 865
• Integrovaná ocelová výztuž v rámu uzavřeného tvaru zaručuje vynikající
statické vlastnosti, kterými se profily Veka vyznačují.

první výrobce v ČR
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LIMA okna

SOFTLINE 82 PLUS

• Nový 7komorový okenní profil Veka Softline 82
• Profil Softline 82 byl vyvinut tak , aby maximálně využíval ideální stavební
hloubky 82 mm a sedmikomorovou konstrukci rámu. Tato konstrukce společně se středovým těsněním a zejména ideální šířkou zasklení až 48 mm
trojskel přináší nejlepší tepelné hodnoty finálního výrobku.
• Svou konstrukcí je vhodný jak do nízkoenergetických staveb. Ale současně
díky vzhledu a konstrukci nachází využití i v takových případech kde jiné
se jiné vícekomorové profily svým rozměrem nevyhovovaly požadavkům
zákazníka.
• Design navazující na naše starší pětikomorové profily Softline 70 umožňuje použití těchto nových výrobků i v těch stavbách, kde jsou nainstalovaná
naše starší plastová okna a dokončení rekonstrukce takové stavby může
proběhnout s tímto novým profilem , bez vzhledových odlišností nových
rámů oken.
• Hodnoty rámů Uf 0,92 W/m2K-1
• Při zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug 0,5 W/m2K-1
dosahujeme hodnotu celého okna Uw 0,7 W/m2K-1 (standardně používáme
„teplý“ nerezový distanční rámeček)
• Tyto výrobky jsou řádně registrovány v programu zelená úsporám pod SVT
kódem 865.
• Integrovaná ocelová výztuž v rámu uzavřeného tvaru zaručuje vynikající
statické vlastnosti, kterými se profily Veka vyznačují.
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• Tepelné hodnoty rámů zdokonaluje třetí středové těsnění v rámu.
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LIMA okna

Výrobní program 6 a 7komorových prvků
U výrobků se 6 komorami využíváme
technická řešení zaručující kvalitu:
6komorová konstrukce křídla a rámu, který je
doplněn o izolační vložku z materiálu BASFNeopor. V provedení s trojsklem je profil
Alphaline MD 90 mm vhodný pro
nízkoenergetické domy.

Profil třídy A (pohledové stěny jsou
vždy 3 mm silné, nepoužívá se technologie odlehčených stěn profilů)
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Výrobní program 6komorových prvků

Nerezový distanční rámeček, který je již součástí standardní výbavy skel. Na přání je
možné jej zaměnit za CHROMATECH.
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Díky hloubce zasklívací drážky
můžeme odstranit tepelný
most, ke kterému dochází v
místě distančního rámečku.
Sklo je do profilu zapuštěno natolik, že rámeček
je schován pod úroveň
zasklívacího těsnění.

Bezpečnostní kování MACO, které je
pevně
spojeno
s výztuží v rámu.
Toto nám umožní
námi používaná
uzavřená výztuž.

Díky třem rovinám těsnění je prvek dokonale izolační a zaručí vám
komfort po celý rok.

Izolační vložka standardně používaná u všech profilů z řady Alphaline MD 90 zvyšuje tepelnou izolaci,
stejně jako čtyřkomorový podkladový
profil s vloženou polystyrenovou izolací ve
dvou komorách.

Uzavřenou výztuž v rámu
a zesílenou výztuhu u křídel pro barevná provedení oken, která
je vždy v ose zasklení pro přenesení váhy, dnes již běžně používaných trojskel.

• Jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují náš život, je pocit bezpečí ve vlastním domě. Díky plastovým oknům a dveřím Veka můžeme přispět velkou
mírou k bezpečí Vašeho domova pro Vás a Vaše blízké. Díky promyšleným
technologiím stále více znepříjemňujeme životy všem zlodějům. Stavební
hloubka profilů, nová technologie celo-obvodového kování s dvěma bezpečnostními body proti vylomení, klika, která je chráněna proti odvrtání
a také je možné ji vybavit zámkem pro zafixování v jakékoli poloze. V neposlední řadě patří ke všem výrobkům Veka dvojsklo nebo trojsklo s možností
lepených bezpečnostních skel Conex. Proto se můžete v takto vybavených
domech v každou denní i noční dobu cítit velice pohodlně a bezpečně.

LIMA okna

Bezpečnost

• Bezpečnostní kliky HOPPE Secustik jsou jednou z nejpodstatnějších částí
kování. Zabezpečení proti nežádoucímu otočení z venkovní strany je provedeno kovovým mechanismem uvnitř kliky.

Bílá - uzamykatelná

Bílá - standardní

• Základním faktorem pro bezpečnost je stavební hloubka a hluboko uložené
kování, které znemožňují přístup k uzavíracím elementům.

• Celoobvodové kování MACO se dvěma bezpečnostními body proti vylomení křídla při zavření a při ventilaci.
• Zvedač okenního křídla zamezuje otočení klikou při otevření okna a způsobení nežádoucího pohybu křídla. Další jeho předností je možnost seřízení
a tím docílení odlehčení křídla při použití dnes již standardních trojskel.
4

Bronz - uzamykatelná

Bronz - standardní

3

2

1

Použitá skla
plyn (argon)

plyn (argon)
vnitřní
pokovené
sklo

tmel

vnější
sklo

vnější
pokovené
sklo

vnitřní
pokovené
sklo

tmel

nerezový distanční
rámeček

prostřední kalené sklo

nerezový distanční
rámeček

Nabídka skel zahrnuje mnoho druhů lišících se svou specifikací. Skla tepelně
a zvukově izolační, bezpečnostní, ornamentální – matovaná, protisluneční,
kombinace některých druhů.
Nejoblíbenější ornamentální skla

kůra čirá

silvit

delta

madeira

arena (grepi)

chinchila

niagara
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Dvojskla a trojskla a skla bezpečnostní „lepená“ tzv. Conex jsou nedílnou
součástí všech oken a dovršují, tak celkový vzhled a kvalitu výrobku.
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LIMA okna
6komorové profily

ALPHALINE BASIC

• 6komorový okenní profil Veka Alphaline Basic MD 90 mm
• Profil Alphaline Basic se stavební hloubkou 90 mm a plnohodnotnou
6komorovou konstrukcí ideálně využívá izolační vlastnosti vzduchu v kombinaci s doplňující izolací uvnitř profilu ve formě vkládané izolační vložky.
• Oblíbený design s jemně zaoblenými hranami na rámu a křídle s hodnotou Uf 0,88 W/m2K-1 (uvedené hodnoty jsou i s ocelovou výztuží v rámu
a křídle)
• Standardně používané izolační dvojsklo 4-16-4 s „teplým“ nerezovým distančním rámečkem Ug 1,1 W/m2K-1. Tyto výrobky mají kód SVT 914.
• Konstrukce má tři roviny těsnění pro
maximální těsnost výrobku
a užitný komfort.
• Snadná údržba hladkého povrchu
• Vysoká odolnost proti UV záření
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• Dlouhá životnost a příjemný vzhled
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• Propustnost tepla celého výrobku
Uw 1,2 W/m2K-1

LIMA okna
6komorové profily

ALPHALINE PLUS

• 6komorový okenní profil Veka Alphaline Plus MD 90 mm
• Profil Alphaline Plus se stavební hloubkou 90 mm a plnohodnotnou 6komorovou konstrukcí ideálně využívá izolační vlastnosti vzduchu v kombinaci
s doplňující izolací uvnitř profilu ve formě vkládané izolační vložky.
• V tomto složení se profil Alphaline Plus MD 90 mm svými hodnotami a koeficienty tepelných prostupů nabízí jako jedinečný výrobek do nízkoenergetických staveb.
• Oblíbený design s jemně zaoblenými hranami na rámu a křídle s hodnotou Uf 0,88 W/m2K-1 (uvedené hodnoty jsou i s ocelovou výztuží v rámu
a křídle)
• Standardně používané izolační trojsklo 4-16-4-16-4 s „teplým“ nerezovým
distančním rámečkem Ug 0,6 W/m2K-1

• Již takto standardně vybavený výrobek dosahuje vynikající hodnoty celého výrobku Uw 0,8 W/m2K-1. Tyto výrobky mají kód SVT 914.
• Snadná údržba hladkého povrchu
• Vysoká odolnost proti UV záření
• Dlouhá životnost a příjemný vzhled
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• Konstrukce má tři roviny těsnění pro maximální těsnost výrobku a užitný
komfort.
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LIMA okna

Vchodové dveře z profilu Veka
Jednou z velice důležitých součástí domu jsou vstupní dveře. Na vchodové dveře nejsou kladeny takové tepelně izolační požadavky jako na okna.
Naopak je u vchodových dveří kladen důraz na vizuální stránku a hlavně
bezpečnost. Při použití plastového rámu a plastové výplně lze docílit nepřeberného množství kombinací typů dveří. Pro výrobu rámu vstupních dveří si naše firma vyhranila tento profil. Profil SOFTLINE. Do dveří zasklíváme
výplně od známé české firmy PERITO (více informací o firmě naleznete na
internetových stránkách www.perito.cz).

Softline

• dveřní panty SIKU 3D K od firmy SIMONSWERK nám zaručují dokonalou
funkčnost dveří a umožňují nám seřízení ve všech 6 směrech a jejich mírně
zaoblený vzhled dodává dveřím masivní, ale decentní vzhled

14

zámek
GU automatic

• hlavním bezpečnostním bodem u vchodových dveří je zámek. Do všech
typů našich vchodových dveří dodáváme vícebodové zámky. Pouhým
zavřením dveří dojde k zajištění dveřního křídla ve více bodech. Tyto
moderní vícebodové zámky zajišťují zvýšenou těsnost našich výrobků,
protože automatické jazýčky zámků dotahují dveřní křídlo k těsnění.
• Pro ovládání kování jsou použity kliky a koule firmy HOPPE a to v provedení standardní klika a koule nebo klika a koule s bezpečnostním štítkem
proti odvrtání FAB.
• Naše vstupní dveře splňují podmínky programu Zelená úsporám a jsou registrovány pod kódem SVT 929.
závěs

balkonové dveře
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Vchodové dveře z profilů Veka

Vysoce odolné a plně funkční vstupní dveře nové generace s oblíbeným
designem zaoblení předních hran rámu a křídla. Vícekomorový systém
profilů se stavební hloubkou 70 mm. Tloušťka pohledových stěn 3 mm dle
RAL. Hliníkový práh 20 mm vysoký s těsněním a protiprachovým těsnicím
kartáčkem. Kování KFV AS 2750 se 6 body zamykání ovládané cylindrickou
vložkou. Dveře jsou zavěšeny na třech pantech od firmy SIMONSWERK.
Kompletní dveře včetně případného zasklení Ug = 1,1 W/m2K-1 s nerezovým
distančním rámečkem splňují požadavky revidované normy ČSN 730540.

Madla nabízíme v bílém, stříbrném a bronzovém provedení.

klika bílá
standard
bezpečnostní

klika stříbrná
standard
bezpečnostní

klika bronz
standard
bezpečnostní

koule bílá
standard
bezpečnostní

koule stříbrná
standard
bezpečnostní

koule bronz
standard
bezpečnostní

madl
dlo „P“
P
P“
madlo
standard
bezpečnostní

dl „V“
V“
madlo
standard
bezpečnostní

Při výběru firmy, která nám bude dodávat plastové výplně do vchodových
dveří, jsme se orientovali především podle množství nabízených tvarů výplní a také možností barevných odstínů. Jedinou firmou, která splňovala naše
požadavky, se stala firma Perito se sídlem v Dyji u Znojma. Firma vznikla
v roce 1999 a od té doby vyrábí a dodává kvalitní plastové výplně různých
tvarů a barevných odstínů. Veškeré informace o firmě naleznete na www.
perito.cz

LIMA okna

Plastové dveřní výplně Perito

Série Classic
Výplně v této sérii se řadí ke klasickým a díky tomu nikdy nezestárnou

Alena

Alena

Alena

Anna

Anna

Anna

Dana

Dana

Jana

Jana

Petra

Petra

Petra

Radka

Radka

Radka

Dana

Eva

Eva

Iveta

Iveta

Iveta

Jana

Série Technic
Název této série napovídá, že se jedná o dveřní výplně, u nichž jsou pohledové části tvořeny z geometrických tvarů

Agata

Agata

Agata

Erika

Erika

Linda

Nora

Nora

Nora

Erika

Olivie

Gabriela

Gabriela Gabriela Gabriela

Olivie

Stela

Stela

Gabriela

Gabriela

Linda

Linda

Stela

Série Vizual

Aneta

Sandra

Aneta

Aneta

Diana

Diana

Sanita I Sanita II Sanita III Sanita IV

Ida

Sylvie

Ida

Sylvie

Sylvie

Ida

Klaudie Klaudie Klaudie Klaudie Klaudie Sandra

Sandra
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Dveřní výplně v této typové sérii jsou vyrobeny z proskleného sendviče bez
ozdobných rámečků
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LIMA okna

Série Elegance
Díky ušlechtilé nerezavějící oceli získávají dveře zcela osobitý charakter

Denisa

Denisa

Patricie

Denisa Denisa

Regina

Zina

Regina

Jesika

Regina

Zina

Jesika

Jesika

Lucie

Sonja

Sonja

Valerie

Sonja

Lucie

Lucie

Valerie

Nicol

Valerie

Nicol

Vanda

Vanda

Nicol

Vanda

Patricie Patricie

Vanda

Zina

Zina

Série Premium
Zapojte vlastní fantazii a vytvořte si svoje dveře z nekonečné řady barev
a prosklení z naší nabídky

Annabel Annabel Annabel

Annabel

Kamila

Kamila

Leona

Leona

Leona

Martina Martina Veronika Veronika Marika

Marika

Barevná provedení oken a dveří
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Když se řekne plastové okno, spousta lidí si vybaví jen bílý plast nebo
nějakou barvu odstínu šedé. Pravda je však jiná. V dnešní době jsou plastová
okna v několika desítkách barevných odstínů a každým rokem barevná škála roste. Základní profil je vždy bílý a ten je potažen folií Renolit při jednostranné imitaci. Při oboustranném imitování dřeva je náš profil podbarven
do odstínu vrchní folie. Při jiných odstínech než imitací dřeva je vždy plast
bílý. Výhodou podbarvených profilů je, že při poškození imitační folie není
vidět bílý plast.
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základní bílý profil

bílá
RAL 9016

jednostranná barva
na bílém profilu

zlatý dub
REN 2178001

ořech
REN 2178007

oboustranná barva
na probarveném profilu

tmavý dub
REN 2052089

mahagon
REN 2065021

palisandr
REN 887505

LIMA okna

A2

B1

B2

B3

C0

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E1

E2

E3

F2

F3

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

H1

H2

H3

H4

I1

I2

I3

I4

I5

I6

J1

J2

J3

K1

K2

K3

L1

L2

L3

L4

L5

M0

M1

M2
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A1

příčkované vstupní dveře

Typy příčkovaných vstupních dveří
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M3

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P8

P9

P11

P12

P13

P14

P15

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

S5

S6

T1

T2

T3

T4

T5

V1

V2

V3

V4

Z1

Z2

LIMA okna
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příčkované vstupní dveře

Typy příčkovaných vstupních dveří
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Vstupní dveře s lamelou
U vstupních dveří lze plnou
hladkou výplň nahradit
výplní lamelovou.
Taková výplň působí opticky
velmi přirozeně a je velmi pevná.
Lamelová výplň lze dodat
ve všech barvách VEKA.
Z3

Realizace vstupních dveří
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realizace vstupních dveří

LIMA okna

LIMA okna s.r.o.
U Elektrárny 3030, 695 01 Hodonín
tel: 518 670 700
fax: 518 670 701
www.limaokna.cz

LIMA okna s.r.o., 2013
V tomto katalogu jsou použity materiály firem Veka, Maco,
Hoppe, Akuterm, Izos, LIMA okna.
Veškeré změny vyhrazeny.

LIMA okna
5komorové profily

SOFTLINE

• 5komorový okenní profil Veka Softline AD 70 mm
• Oblíbený design s jemně zaoblenými hranami na rámu a křídle s hodnotou
Uf 1,2 W/m2K-1 (uvedené hodnoty jsou i s ocelovou výztuží v rámu a křídle)
• Standardně používané izolační dvojsklo 4-16-4 s „teplým“ nerezovým
distančním rámečkem Ug 1,1 W/m2K-1
• Již takto standardně vybavený výrobek dosahuje vynikající hodnoty celého výrobku Uw 1,2 W/m2K-1.
• Výrobky jsou registrované v programu Zelená úsporám
pod kódem SVT 897.
• Možnost použití izolačních trojskel a dosažení hodnot Uw 0,9 W/m2K-1.
• Snadná údržba hladkého povrchu
• Vysoká odolnost proti UV záření
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• Dlouhá životnost a příjemný vzhled
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Nové teplé meziskelní rámečky
- teplá hrana izolačních skel.
Výrobek nové generace - Chromatech Ultra
v nabídce barva černá a šedá.

LIMA okna
5komorové profily

SWINGLINE

• 5komorový okenní profil Veka Swingline AD 70 mm
• Od profilu Softline AD 70 mm se liší pouze tvarem křídla. Atraktivnost křídla spočívá v předsazení před hranu rámu a tím získává výrobek nový tvar
s výrazným tvarovým prvkem na okenním křídle.
• Díky tomuto konstrukčnímu řešení získává křídlo stavební šířku 80 mm,
která má zásadní vliv na tepelnou izolaci výrobku.
• Novinkou a také dalším zaobleným prvkem na křídle je oblá zasklívací lišta,
která dodává křídlu nový kulatý vzhled.
• Standardně používané izolační dvojsklo 4-16-4 s „teplým“ nerezovým
distančním rámečkem Ug 1,1 W/m2K-1
• Udávané hodnoty Uf vycházejí z certifikovaných hodnot profilu Softline.
• Již takto standardně vybavený výrobek dosahuje vynikající hodnoty celého výrobku Uw 1,2 W/m2K-1.
• Snadná údržba hladkého povrchu
• Vysoká odolnost proti UV záření
• Dlouhá životnost a příjemný vzhled
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• Možnost použití izolačních trojskel a dosažení hodnot Uw 0,9 W/m2K-1
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LIMA okna

Terasové posuvné dveře
Terasové dveře posuvné jsou vyráběny ze všech námi zpracovávaných typů
profilů (pětikomorové profily Veka 70 i šestikomorový zateplený profil Veka
Alphaline 90).
Nové silnější kování v kombinaci s našim způsobem armování okenních
profilů nám umožňuje, že pojezdy a nosné prvky jsou vždy pevně spojeny
s ocelovou výztuhou uvnitř profilu.
Tento způsob výroby sklopně posuvných dveří umožňuje výrobu prvků do
hmotnosti až 200 kg. To otevírá cestu použití nových izolačních trojskel i do
těchto prvků a tím zvýšení komfortu bydlení.
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Terasové posuvné dveře

Tepelně izolační hodnoty celého výrobku jsou až Uw 0,8W/m2k-1
Velké prosklené plochy umožní ničím nerušený přechod interiéru a exteriéru.
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Celoobvodové kování MACO zajišťuje maximální přítlak těsnících bodů po
obvodu celého prvku, a umožňuje i funkci sklopení křídla-ventilace.
V nabídce jsou i typy dvoukřídlé, které umožní otevření a odsunutí obou
křídel současně.

U našich výrobků standardně používáme
technická řešení, která jsou zárukou kvality:

Dvojité těsnění - originální Veka, zaručující dlouhodobou těsnost výrobku.

Uzavřenou výztuž v rámu
a zesílenou výztuhu u křídel
pro barevná provedení oken,
která je vždy v ose zasklení
pro přenesení váhy, dnes
již běžně používaných
trojskel.

Bezpečnostní kování
MACO, které je pevně spojeno s výztuží
v rámu. Toto nám
umožní námi používaná uzavřená výztuž.

LIMA okna

Profil třídy A (pohledové stěny jsou vždy 3 mm silné,
nepoužívá se technologie odlehčených stěn profilů)

Výrobní program 5komorových prvků

Výrobní program 5komorových prvků

Čtyřkomorový podkladový profil s vloženou polystyrenovou
izolací ve dvou komorách. Jelikož v prostoru podkladového
profilu jsou tepelné ztráty vždy největší, díky izolační vložce
a vloženému těsnění ztráty eliminujeme na minimum.

Díky hloubce zasklívací
drážky můžeme odstranit tepelný most, ke kterému
dochází v místě distančního rámečku. Sklo je do profilu zapuštěno natolik, že rámeček je schován pod úroveň zasklívacího těsnění.
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Nerezový distanční rámeček, který je již součástí
standardní výbavy skel. Na
přání je možné jej zaměnit za
CHROMATECH.
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• Nový 7komorový okenní profil Veka Softline 82

• Profil Softline 82 byl vyvinut tak, aby maximálně využíval ideální stavební hloubky 82 mm a sedmikomorovou konstrukci rámu. Tato konstrukce
společně se středovým těsněním a zejména hloubkou uložení izolačního
skla přináší lepší tepelné hodnoty celého okna již při použití klasického
izolačního dvojskla Ug 1,1 W/m2K-1.
• Svou konstrukcí je vhodný jak do nízkoenergetických staveb. Ale současně
díky vzhledu a konstrukci nachází využití i v takových případech kde jiné
se jiné vícekomorové profily svým rozměrem nevyhovovaly požadavkům
zákazníka.
• Design navazující na naše starší pětikomorové profily Softline 70 umožňuje použití těchto nových výrobků i v těch stavbách, kde jsou nainstalovaná
naše starší plastová okna a dokončení rekonstrukce takové stavby může
proběhnout s tímto novým profilem , bez vzhledových odlišností nových
rámů oken.
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• Hodnoty rámů Uf 0,92 W/m2K-1
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SOFTLINE 82

SO

N

7K

O

M

LIMA okna
7komorové profily

SOFTLINE 82 BASIC

• Tepelné hodnoty rámů zdokonaluje třetí středové těsnění v rámu.
• Při zasklení standardním izolačním dvojsklem s hodnotou Ug 1,1 W/m2K-1
dosahujeme hodnotu celého okna Uw 1,1 W/m2K-1 (standardně používáme
„teplý“ nerezový distanční rámeček)
• Tyto výrobky jsou řádně registrovány v programu zelená úsporám pod SVT
kódem 865
• Integrovaná ocelová výztuž v rámu uzavřeného tvaru zaručuje vynikající
statické vlastnosti, kterými se profily Veka vyznačují.

první výrobce v ČR

LIMA okna

SO

7komorové profily

O

M

7K

O

N

O

SOFTLINE 82

RO

VI

N

L

FT V Ý K
82 LIN P R O A
E FI

SOFTLINE 82 PLUS

• Nový 7komorový okenní profil Veka Softline 82
• Profil Softline 82 byl vyvinut tak , aby maximálně využíval ideální stavební
hloubky 82 mm a sedmikomorovou konstrukci rámu. Tato konstrukce společně se středovým těsněním a zejména ideální šířkou zasklení až 48 mm
trojskel přináší nejlepší tepelné hodnoty finálního výrobku.
• Svou konstrukcí je vhodný jak do nízkoenergetických staveb. Ale současně
díky vzhledu a konstrukci nachází využití i v takových případech kde jiné
se jiné vícekomorové profily svým rozměrem nevyhovovaly požadavkům
zákazníka.
• Design navazující na naše starší pětikomorové profily Softline 70 umožňuje použití těchto nových výrobků i v těch stavbách, kde jsou nainstalovaná
naše starší plastová okna a dokončení rekonstrukce takové stavby může
proběhnout s tímto novým profilem , bez vzhledových odlišností nových
rámů oken.
• Hodnoty rámů Uf 0,92 W/m2K-1
• Při zasklení izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug 0,5 W/m2K-1
dosahujeme hodnotu celého okna Uw 0,7 W/m2K-1 (standardně používáme
„teplý“ nerezový distanční rámeček)
• Tyto výrobky jsou řádně registrovány v programu zelená úsporám pod SVT
kódem 865.
• Integrovaná ocelová výztuž v rámu uzavřeného tvaru zaručuje vynikající
statické vlastnosti, kterými se profily Veka vyznačují.
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• Tepelné hodnoty rámů zdokonaluje třetí středové těsnění v rámu.
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LIMA okna

Výrobní program 6 a 7komorových prvků
U výrobků se 6 komorami využíváme
technická řešení zaručující kvalitu:

Profil třídy A (pohledové stěny jsou
vždy 3 mm silné, nepoužívá se technologie odlehčených stěn profilů)

6komorová konstrukce křídla a rámu, který je
doplněn o izolační vložku z materiálu BASFNeopor. V provedení s trojsklem je profil
Alphaline MD 90 mm vhodný pro
nízkoenergetické domy.
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Výrobní program 6komorových prvků

Nerezový distanční rámeček, který je již součástí standardní výbavy skel. Na přání je
možné jej zaměnit za CHROMATECH.
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Díky hloubce zasklívací drážky
můžeme odstranit tepelný
most, ke kterému dochází v
místě distančního rámečku.
Sklo je do profilu zapuštěno natolik, že rámeček
je schován pod úroveň
zasklívacího těsnění.

Bezpečnostní kování MACO, které je
pevně
spojeno
s výztuží v rámu.
Toto nám umožní
námi používaná
uzavřená výztuž.

Díky třem rovinám těsnění je prvek dokonale izolační a zaručí vám
komfort po celý rok.

Izolační vložka standardně používaná u všech profilů z řady Alphaline MD 90 zvyšuje tepelnou izolaci,
stejně jako čtyřkomorový podkladový
profil s vloženou polystyrenovou izolací ve
dvou komorách.

Uzavřenou výztuž v rámu
a zesílenou výztuhu u křídel pro barevná provedení oken, která
je vždy v ose zasklení pro přenesení váhy, dnes již běžně používaných trojskel.

• Jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují náš život, je pocit bezpečí ve vlastním domě. Díky plastovým oknům a dveřím Veka můžeme přispět velkou
mírou k bezpečí Vašeho domova pro Vás a Vaše blízké. Díky promyšleným
technologiím stále více znepříjemňujeme životy všem zlodějům. Stavební
hloubka profilů, nová technologie celo-obvodového kování s dvěma bezpečnostními body proti vylomení, klika, která je chráněna proti odvrtání
a také je možné ji vybavit zámkem pro zafixování v jakékoli poloze. V neposlední řadě patří ke všem výrobkům Veka dvojsklo nebo trojsklo s možností
lepených bezpečnostních skel Conex. Proto se můžete v takto vybavených
domech v každou denní i noční dobu cítit velice pohodlně a bezpečně.

LIMA okna

Bezpečnost

• Bezpečnostní kliky HOPPE Secustik jsou jednou z nejpodstatnějších částí
kování. Zabezpečení proti nežádoucímu otočení z venkovní strany je provedeno kovovým mechanismem uvnitř kliky.

Bílá - uzamykatelná

Bílá - standardní

• Základním faktorem pro bezpečnost je stavební hloubka a hluboko uložené
kování, které znemožňují přístup k uzavíracím elementům.

• Celoobvodové kování MACO se dvěma bezpečnostními body proti vylomení křídla při zavření a při ventilaci.
• Zvedač okenního křídla zamezuje otočení klikou při otevření okna a způsobení nežádoucího pohybu křídla. Další jeho předností je možnost seřízení
a tím docílení odlehčení křídla při použití dnes již standardních trojskel.
4

Bronz - uzamykatelná

Bronz - standardní

3

2

1

Použitá skla
plyn (argon)

plyn (argon)
vnitřní
pokovené
sklo

tmel

vnější
sklo

vnější
pokovené
sklo

vnitřní
pokovené
sklo

tmel

nerezový distanční
rámeček

prostřední kalené sklo

nerezový distanční
rámeček

Nabídka skel zahrnuje mnoho druhů lišících se svou specifikací. Skla tepelně
a zvukově izolační, bezpečnostní, ornamentální – matovaná, protisluneční,
kombinace některých druhů.
Nejoblíbenější ornamentální skla

kůra čirá

silvit

delta

madeira

arena (grepi)

chinchila

niagara
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Dvojskla a trojskla a skla bezpečnostní „lepená“ tzv. Conex jsou nedílnou
součástí všech oken a dovršují, tak celkový vzhled a kvalitu výrobku.
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LIMA okna

Vchodové dveře z profilu Veka
Jednou z velice důležitých součástí domu jsou vstupní dveře. Na vchodové dveře nejsou kladeny takové tepelně izolační požadavky jako na okna.
Naopak je u vchodových dveří kladen důraz na vizuální stránku a hlavně
bezpečnost. Při použití plastového rámu a plastové výplně lze docílit nepřeberného množství kombinací typů dveří. Pro výrobu rámu vstupních dveří si naše firma vyhranila tento profil. Profil SOFTLINE. Do dveří zasklíváme
výplně od známé české firmy PERITO (více informací o firmě naleznete na
internetových stránkách www.perito.cz).

Softline

• dveřní panty SIKU 3D K od firmy SIMONSWERK nám zaručují dokonalou
funkčnost dveří a umožňují nám seřízení ve všech 6 směrech a jejich mírně
zaoblený vzhled dodává dveřím masivní, ale decentní vzhled

14

zámek
GU automatic

• hlavním bezpečnostním bodem u vchodových dveří je zámek. Do všech
typů našich vchodových dveří dodáváme vícebodové zámky. Pouhým
zavřením dveří dojde k zajištění dveřního křídla ve více bodech. Tyto
moderní vícebodové zámky zajišťují zvýšenou těsnost našich výrobků,
protože automatické jazýčky zámků dotahují dveřní křídlo k těsnění.
• Pro ovládání kování jsou použity kliky a koule firmy HOPPE a to v provedení standardní klika a koule nebo klika a koule s bezpečnostním štítkem
proti odvrtání FAB.
• Naše vstupní dveře splňují podmínky programu Zelená úsporám a jsou registrovány pod kódem SVT 929.
závěs

balkonové dveře
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Vchodové dveře z profilů Veka

Vysoce odolné a plně funkční vstupní dveře nové generace s oblíbeným
designem zaoblení předních hran rámu a křídla. Vícekomorový systém
profilů se stavební hloubkou 70 mm. Tloušťka pohledových stěn 3 mm dle
RAL. Hliníkový práh 20 mm vysoký s těsněním a protiprachovým těsnicím
kartáčkem. Kování KFV AS 2750 se 6 body zamykání ovládané cylindrickou
vložkou. Dveře jsou zavěšeny na třech pantech od firmy SIMONSWERK.
Kompletní dveře včetně případného zasklení Ug = 1,1 W/m2K-1 s nerezovým
distančním rámečkem splňují požadavky revidované normy ČSN 730540.

Madla nabízíme v bílém, stříbrném a bronzovém provedení.

klika bílá
standard
bezpečnostní

klika stříbrná
standard
bezpečnostní

klika bronz
standard
bezpečnostní

koule bílá
standard
bezpečnostní

koule stříbrná
standard
bezpečnostní

koule bronz
standard
bezpečnostní

madlo
madl
dlo „P“
P
P“
standard
bezpečnostní

madlo
dl „V“
V“
standard
bezpečnostní

Při výběru firmy, která nám bude dodávat plastové výplně do vchodových
dveří, jsme se orientovali především podle množství nabízených tvarů výplní a také možností barevných odstínů. Jedinou firmou, která splňovala naše
požadavky, se stala firma Perito se sídlem v Dyji u Znojma. Firma vznikla
v roce 1999 a od té doby vyrábí a dodává kvalitní plastové výplně různých
tvarů a barevných odstínů. Veškeré informace o firmě naleznete na www.
perito.cz

LIMA okna

Plastové dveřní výplně Perito

Série Classic
Výplně v této sérii se řadí ke klasickým a díky tomu nikdy nezestárnou

Alena

Alena

Alena

Anna

Anna

Anna

Dana

Dana

Jana

Jana

Petra

Petra

Petra

Radka

Radka

Radka

Dana

Eva

Eva

Iveta

Iveta

Iveta

Jana

Série Technic
Název této série napovídá, že se jedná o dveřní výplně, u nichž jsou pohledové části tvořeny z geometrických tvarů

Agata

Agata

Agata

Erika

Erika

Linda

Nora

Nora

Nora

Erika

Olivie

Gabriela

Gabriela Gabriela Gabriela

Olivie

Stela

Stela

Gabriela

Gabriela

Linda

Linda

Stela

Série Vizual

Aneta

Sandra

Aneta

Aneta

Diana

Diana

Sanita I Sanita II Sanita III Sanita IV

Ida

Sylvie

Ida

Sylvie

Sylvie

Ida

Klaudie Klaudie Klaudie Klaudie Klaudie Sandra

Sandra
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Dveřní výplně v této typové sérii jsou vyrobeny z proskleného sendviče bez
ozdobných rámečků

15

LIMA okna

Série Elegance
Díky ušlechtilé nerezavějící oceli získávají dveře zcela osobitý charakter

Denisa

Denisa

Patricie

Denisa Denisa

Regina

Zina

Regina

Jesika

Regina

Zina

Jesika

Jesika

Lucie

Sonja

Sonja

Valerie

Sonja

Lucie

Lucie

Valerie

Nicol

Valerie

Nicol

Vanda

Vanda

Nicol

Vanda

Patricie Patricie

Vanda

Zina

Zina

Série Premium
Zapojte vlastní fantazii a vytvořte si svoje dveře z nekonečné řady barev
a prosklení z naší nabídky

Annabel Annabel Annabel

Annabel

Kamila

Kamila

Leona

Leona

Leona

Martina Martina Veronika Veronika Marika

Marika

Barevná provedení oken a dveří
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Když se řekne plastové okno, spousta lidí si vybaví jen bílý plast nebo
nějakou barvu odstínu šedé. Pravda je však jiná. V dnešní době jsou plastová
okna v několika desítkách barevných odstínů a každým rokem barevná škála roste. Základní profil je vždy bílý a ten je potažen folií Renolit při jednostranné imitaci. Při oboustranném imitování dřeva je náš profil podbarven
do odstínu vrchní folie. Při jiných odstínech než imitací dřeva je vždy plast
bílý. Výhodou podbarvených profilů je, že při poškození imitační folie není
vidět bílý plast.
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základní bílý profil

bílá
RAL 9016

jednostranná barva
na bílém profilu

zlatý dub
REN 2178001

ořech
REN 2178007

oboustranná barva
na probarveném profilu

tmavý dub
REN 2052089

mahagon
REN 2065021

palisandr
REN 887505

LIMA okna

A2

B1

B2

B3

C0

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E1

E2

E3

F2

F3

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

H1

H2

H3

H4

I1

I2

I3

I4

I5

I6

J1

J2

J3

K1

K2

K3

L1

L2

L3

L4

L5

M0

M1

M2
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A1

příčkované vstupní dveře

Typy příčkovaných vstupních dveří
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M3

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P8

P9

P11

P12

P13

P14

P15

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

S5

S6

T1

T2

T3

T4

T5

V1

V2

V3

V4

Z1

Z2

LIMA okna
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příčkované vstupní dveře

Typy příčkovaných vstupních dveří

18

Vstupní dveře s lamelou
U vstupních dveří lze plnou
hladkou výplň nahradit
výplní lamelovou.
Taková výplň působí opticky
velmi přirozeně a je velmi pevná.
Lamelová výplň lze dodat
ve všech barvách VEKA.
Z3

