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PERFEKTNÍ SPOJENÍ 
OKNA Z KOMPOZITU 
A HLINÍKOVÉ OBLOŽKY

ALU TOP 86 Vám nabízí velký prostor pro kreativní  
ztvárnění Vašeho okna – při zachování výborných  
tepelně-izolačních vlastností a komfortu

Žádný jiný okenní systém nenabízí tak široké
spektrum možností jako GENEO. Specifikem  
je High-tech materiál RAU-FIPRO a konstrukce 
profilu promyšlená do detailu. To jsou
jedinečné vlastností tohoto výrobku, které 
zaručují technické hodnoty na špičkové úrovni.

Silné spojení: GENEO s ALU TOP 86
Nikdy nebylo tak jednoduché spojit přednosti systému GENEO s atraktivním vzhledem hliníku.
Zatímco ALU TOP 86 z venkovního pohledu zaručí moderní design a perfektní ochranu před povětrnostními 
vlivy, uvnitř vytváří okenní systém GENEO teplé a příjemné prostředí pro pohodlný pobyt.

Vedle funkčnosti hraje u okna hlavní roli
design. Vždyť právě okna charakterizují fasádu,  
a tím i tvář budovy.
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KREATIVNÍ ZTVÁRNĚNÍ
S NEJVYŠŠÍM KOMFORTEM BYDLENÍ 

Nepřistupujte na žádné kompromisy. 
Využijte možnost individuálně vytvořit  
Vaše okna.

Vše je možné: 
od klasického okna až po designový prvek
v zářivých barvách - různé varianty kombinované
s jedinečnými přednostmi systému GENEO.

Stručný přehled výhod:

OKENNÍ SYSTÉM GENEO
 - nejlepší tepelná izolace až do Uf = 0,85 W/m²K
 - vysoká ochrana proti vloupání až do třídy RC 3, 
do RC 2 bez armování
 - optimální komfort ovládání
 - velké okenní prvky dodávající vysokou intenzitu 
světla do prostoru
 - vysoká investiční jistota díky inovační technice

HLINÍKOVÁ OBLOŽKA ALU TOP 86
 - moderní hliníkový vzhled 
 - vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
 - takřka neomezené možnosti barevného 
provedení lakováním, práškovým lakováním 
nebo eloxováním
 - mimořádně robustní a odolná hliníková slitina
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JEDNODUCHÝ PRINCIP - VELKÝ EFEKT
GENEO® S OBLOŽKOU ALU TOP 86

Princip je jednoduchý: 
Hliníkové obložky se vyrobí před vlastní instalací a následně  
se nasadí pomocí západek na okno z profilu GENEO. I u oken,  
která jsou již zabudovaná, lze obložky dodatečně instalovat.

Obložky ALU TOP 86 lze namontovat takřka na okna  
všech typů:
 - otočná okna a dveře
 - otočná vyklápěcí okna a dveře
 - vyklápěcí a sklápěcí okna
 - vícedílná okna a dveře 
 - dvojdílná okna 
 - pevná zasklení
 - okna s příčkami

ALU TOP 86 - pro ty nejvyšší nároky 
na design, vzhled a komfort.
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