Okna
Dodáváme libovolné tvary oken. Jednokřídlá, dvoukřídlá se sloupkem či bez sloupku, kruhová
a jiné nepravoúhlé tvary. Široký výběr z příček meziskelních lepených i pevných. Velké množství variant zasklení. Standardní sestavení: 2 tabule skla o tl. 4 mm, vzduchová dutina mezi skly 16 mm, koeficient prostupu tepla U=1,1 W/m2 K, index zvukové neprozvučnosti Rw=32 dB. Použitím speciálních
výplní a skel lze dosáhnout tepelné prostupnosti U=0,5 W/m2 K a index zvukové neprozvučnosti
až do 44 dB. Vybírat lze mezi ornamentními, tónovanými či bezpečnostními skly, na přání lze vsadit
i trojskla.
Dve ře
Zakázková výroba a vlastní konstrukce dveří umožňuje vytvářet libovolné tvary podle individuálních projektů jednotlivých staveb. Dveře jednokřídlé, dvoukřídlé, obloukové či šikmé tvary mohou
být ozvláštněny použitím speciálních ornamentních skel či výplňovými sendvičovými PUR deskami
imitujícími kazetu či palubkové provedení. Výplňové sendvičové desky PUR splňují tepelně-izolační
vlastnosti U=1,6 W/m2 K. Součástí vchodových dveří je rámová zárubeň z třívrstvého lepeného hranolu.
Zimní zahrady
Zimní zahrady vychází z konstrukce eurooken. Střešní konstrukce je širších rozměrů ohoblovaných
na rozměr 78–80 x 100–140 mm. Lemování střech a krytí krokví dodáváme v profilech Gutmann povrchově ošetřených eloxováním nebo v běžně používaných klempířských materiálech. Zakázková
výroba a vlastní konstrukce zahrad umožňuje vytvářet libovolné tvary dle individuálních projektů
jednotlivých staveb. Prosklené střechy zimních zahrad jsou zpravidla složeny z tvrzených skel ESG
a bezpečnostních skel splňujících statické zatížení na plochu střechy.
Dřevo
Pečlivý výběr materiálu je podmínkou pro zabezpečení vysoké kvality a tvarové stálosti. Základním
konstrukčním prvkem je dřevěný třívrstvý lepený hranol, vysoušený na 11–14 % abs. vlhkosti, před
vlastní výrobou ohoblovaný na rozměr 78 x 80 mm. Nejčastěji používanými dřevinami jsou jehličnany smrk a borovice, z listnáčů pak pouze dub. Stále větší oblibu získávají tropické dřeviny.
Povrchová ú prava
Na povrchové úpravy poskytujeme záruku po dobu pěti let. Transparentní nebo krycí povrchová
úprava je prováděna ekologicky nezávadnými, vysoce kvalitními barvami značky Glasurit Sikkens.
Před vlastním nátěrem je dřevo nejprve impregnováno a vrchní nátěr je aplikován vysokotlakým
stříkáním. Barevné odstíny lze vybírat ze vzorkovnice Glasurit Sikkens nebo RAL. Bez mechanického
poškození barvy zůstávají svěží po celá desetiletí.
Kování MAC O M U LT I - T R EN D
Právě na jakosti a trvanlivosti kování závisí především komfort obsluhy okna, plynulé otevírání,
vyklápění i uzavírání křídla, ochrana proti vloupání a bezpečnost. Kování může splňovat mnoho doplňkových funkcí: reguluje intenzitu větrání, zajišťuje křídlo ve zvolené poloze apod. (většina těchto
funkcí je ovládána nastavením příslušné polohy kliky).

Kulhánek s.r.o.
okna a dveře eurook
Firma Kulhánek s.r.o. působí v ČR od
roku 1994.
V divizi EUROOK se zabýváme zakázkovou výrobou dřevěných eurooken, dveří
a zimních zahrad. Zajišťujeme též prodej
plastových oken a dveří.
Více než třicetičlený kolektiv je připraven
zrealizovat vaše nejodvážnější představy.
Ze široké škály dřevin vám nabídneme tu
nejvhodnější pro váš projekt. Bezplatné
poradenství a zaměření otvorů na místě
stavby zkušeným technikem naší firmy je
samozřejmou součástí zakázek. Na přání
zákazníka zajišťujeme dopravu a montáž
dodávaných výrobků.

KULHÁNEK s.r.o.
Sokolovská 133a
586 02 Jihlava
telefon: 567 210 022
fax: 567 210 130
e-mail: kulhanek@volny.cz
www.kulhanek.ji.cz

VÝROBA:
Hospodářský park 601
378 10 České Velenice
telefon: 384 794 321
fax: 384 795 555
e-mail: eurook.cv@iol.cz
www.eurook.cz

OBCHOD:
Lidická 177
370 07 České Budějovice
telefon: 386 460 680
tel./fax: 386 466 720
e-mail: eurook@iol.cz

OBCHOD:
Modřanská 80
140 00 Praha 4
tel.fax: 224 235 472
e-mail: eurook.praha@tiscali.cz

Ke kompletní nabídce patří také dovybavení dalším příslušenstvím, jako jsou
parapety, okenice, rolety, žaluzie a podobně. I zde při výběru dbáme na maximální
funkčnost a estetické záměry stavby.
Kvalita našich služeb a výrobků je zaručena certifikátem státní zkušebny a sehraným kolektivem odborníků s mnohaletou
zkušeností v oboru.
Navšívit nás můžete přímo v našem výrobním areálu v Českých Velenicích nebo
v jedné ze tří prodejních kanceláří v ČR.

www.eurook.cz

Dveře
Snad každý z nás má své vlastní vzpomínky na dětství někde
hluboko v paměti okořeněny zvukem otvírajících se dveří a stále vnímá ten pocit, jaké to bylo, vzít za jejich mohutnou kliku
a stisknout ji. A jaká to byla událost, když nám rodiče poprvé svěřili vlastní klíč od domovních dveří; s klíčem na krku nebo v kapse
jsme se cítili skoro dospělí.
Není to náhoda. Vždyť právě dveře jsou místem, kterým nevstupujeme jen do nějakých domů a pokojů, ale zejména do intimity vlastního domova. Jsou prostorem, za kterými nás čekají naši
přátelé a rodina. Jsou předmětem, který je doslova symbolem
domova a jeho bezpečí. Pořiďme si dveře, které všem těmto požadavkům dostojí.

dveře do rodinných domů

vstupní portály

www.eurook.cz
TYPY DVEŘÍ
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Certifikát o shodě výrobků byl vydán ZKUŠEBNOU stavebně truhlářských výrobků pod č. zstv-02-154

