STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Stavona Trend a Master - okna, co stojí za to!
Stavona, spol. s r.o. je jedním z předních producentů
oken a dveří v naší zemi. Firma vznikla v r. 1991 a po celou
dobu existence působí v oboru výroby oken a dveří. Produkty
značky Stavona jsou instalovány ve stovkách domů a staveb
po celé České republice. Tradice výroby s sebou nese závazek
potřebné kvality, profesionality, vývoje a zdokonalování.
Stavona je česká společnost, sídlí v Českých Libchavách
u Ústí nad Orlicí. Moderní, v r. 2006 otevřené, výrobní
centrum skýtá špičkově vybavené prostory. V nich probíhá
výroba oken, dveří, výkladců, prosklených stěn, zimních
zahrad a dalších produktů. Současně firma nabízí celou řadu
doplňků a příslušenství: rolety, žaluzie, parapety, sítě proti
hmyzu. Poskytuje veškeré služby spojené s výměnou oken,
dopravu, demontáž, montáž i zednické práce.

Stavona je vnímána zejména jako
výrobce plastových oken a dveří. Skutečně, dominantním materiálem pro
výrobu byl a je plast. Vývoj materiálu
se zdokonalil do té míry, že dnes okna
z plastu nabízejí svým uživatelům téměř dokonalý servis. Příznivá cena,
možnost různých barevných provede-

ní, u kterých se nemusíme obávat, že
barvu s postupem času ztratí, odolnost
vůči klimatickým vlivům, okna není
potřeba nijak natírat, povrchová údržba
je velmi snadná, navíc plastová okna
přinášejí úsporu tepla.
Primární je kvalita
Stavona neustále pracuje na zvyšování jakosti veškerých výrobků a poskytovaných služeb. Zásadní je kvalita
a dlouhá životnost výrobků při zachování jejich plné funkčnosti. I proto je
firma držitelem certifikátu jakosti dle
normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN
EN ISO 14001:1997, který potvrzuje
ohleduplnost firmy k životnímu prostředí.
Ve Stavoně permanentně probíhá
nezávislé prověřování všech produktů.
Zákonem stanovená podmínka, že výrobce musí prokázat shodu na základě
zkoušky jednoho vzorku výrobku, je
ve firmě zpřísněna. Znamená to, že
firma plní uložené podmínky náročnější formou, a to certifikací podle §5,
163/2002Sb. Certifikované výrobky
jsou autorizovanou osobou, tzn. státní
zkušebnou, kontrolovány trvale. Kvalita produktů je potvrzena Institutem
pro testování a certifikaci a.s. č. 224 ve
Zlíně, který vydal příslušné výrobkové
certifikáty.
Co je lepší?
Jsou lepší okna plastová nebo dřevěná? Jedna z nejčastějších otázek,
která má různé odpovědi. Mnohdy jsou
tyto odpovědi zatíženy dávkou osobního zaujetí. Racionální odpověď obvykle
vyplyne pro každého individuálně při
porovnání konkrétních vlastností oken
- technických parametrů, životnosti,
stálobarevnosti, cenové náročnosti, požadavků na údržbu apod. Plastová okna
Stavona jednoznačně splňují nejnároč-

nější parametry a poskytují uživateli
ideální poměr mezi cenou a užitnými
vlastnostmi.
Stěžejní výrobky
TREND – okenní systém Stavona Trend je moderní, léty osvědčený
a mnohostranný systémem profilů se
zaoblenými obrysy. Pětikomorové
profily s vysokou rázovou houževnatí
a tuhostí zabezpečují spolu se speciálními kovovými výztužemi vysokou
tvarovou stabilitu a také skvělé zvukově a tepelně izolační hodnoty. Systém
má dlouhou životnost, způsobilost pro
náročné klimatické prostředí i atraktivní vzhled. Již v základní výbavě
skýtá systém Stavona Trend vysokou
míru bezpečnosti. V případě zvláštních
požadavků na bezpečnost může být
osazen odpovídajícím kováním a skly
nebo uzamykatelnými klikami. Díky
široké paletě barev a dřevodekorů
umožňuje tento systém oken vyprojektovat řešení respektující specifika
konkrétního stavebního objektu, daného architektonického stylu a zároveň
individuální nároky na design.

MASTER – v designu oken znamená Stavona Master nástup nové éry.
Nové, exkluzivní tvarování profilů
s čistým vedením linií a přímočarými
obrysy. To nabízí alternativní volbu

všem, kteří chtějí dosáhnout ozvláštňujícího, individualizujícího efektu.
Mimořádný optický dojem doplňuje
těsnění okenních křídel a osazovacího rámu v elegantní šedi. Systém
Master upoutává v detailech zejména
zkosením hran a decentním těsněním,
celkově působí dojmem reprezentativního designu špičkové kvality. Systém
Stavona Master má také vynikající
vnitřní hodnoty: konstrukční hloubka
70 mm a konstrukce s několika komorami umožňují dosáhnout optimálních
statických vlastností, současně omezují
náklady na vytápění a rušivý venkovní
hluk. Díky tomu, že profily Stavona
Master systému lze osadit vhodným
kováním, uzamykatelnými klikami
a speciálními skly, poskytuje výsledný
konstrukční celek maximální ochranu
před nezvanými hosty.

Všechny produkty jsou vyráběny na
základě přání zákazníků. Ať už se jedná o okna fixní, jednokřídlá, dvou nebo
vícekřídlá, balkónová, sklopná, otevíravá, posuvná či skládací. Každé z nich
vyhovuje jiným nárokům a splňuje svá
kritéria pro odlišná použití. Jsou zde
okna, určená nejen do obytných domů,
paneláků či veřejných staveb, ale i ta,
která jsou vhodná do památkových,
moderních nebo nízkoenergetických
budov. Prostě okna, co stojí za to…
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