
IZ LJUBEZNI 
DO LESA IN ZIVLJENJA

LESENA OKNA LIP BLED

IZBERITE UDOBJE IN ENERGIJSKO 
VARNOST. IZBERITE LES.
V podjetju Lip BLed smo razvili novo linijo lesenih oken, inteligentno 
rešitev za zaščito vašega doma pred neugodnimi klimatskimi vplivi in 
višjo kakovost bivanja. Lesena okna Lip BLed ponujajo izvrstno toplotno 
izolativnost, ki ob prihranku energije ustvarjajo pogoje za zdravo bivanje.
Vsako okno, ki ga ustvarimo, je izdelno po recepturi dolgoletne tradicije 
in poznavanja naravnih zakonitosti lesa.

ZAKAJ IZBRATI LESENO OKNO?
Les je naraven material, katerega poglavitne prednosti pred ostalimi 
materiali so odlična toplotna izolativnost, uravnavanje vlažnosti v 
prostoru, majhna poraba energije za njegovo predelavo ter ekološka 
neoporečnost. Les je živ material, ki v prostoru diha. prav tako ima les 
sposobnost prilagajanja vremenskim razmeram; vlago sprejema in 
oddaja ter tako uravnava nivo vlažnosti v prostoru.

POZARNA VARNOST.
Morda se zdi nenavadno, ampak z lesenimi okni ste v primeru požara varnejši. Les celo v primerjavi z 
betonom ponuja večjo odpornost proti ognju. Zogleneli del lesa naredi nekakšen zaščitni obroč okoli 
nedotaknjene sredice in v primeru porušitve prevzame večje obremenitve v primerjavi z betonom.

PRIHRANEK ENERGIJE IN SKRB ZA OKOLJE.
Lesena okna Lip BLed predstavljajo revolucionarno linijo inteligentnih rešitev za uresničevanje 
najvišjih zahtev energijske varčnosti. Tehnologija, ki smo jo sami razvili, zagotavlja ob uporabi 
najboljšega lesa  najnižje vrednosti toplotne prehodnosti oken. Tako boste pozimi uživali v toplem 
domu ob manjši porabi energije, poleti pa bodo vaša okna zadržala močne sončne žarke.   

INOVATIVNO  izdelke Lip BLed odlikuje skladje sodobnega oblikovanja in 
revolucionarnih tehnoloških rešitev. Vsako okno je rezultat dolgoletnega razvoja, inovacij in 
spoštovanja tradicije.

NARAVNO Uporabljamo naravne, človeku in okolju prijazne materiale ter premazne 
sisteme. Zavedamo se pomena bivalnega okolja za zdravje n dobro počutje vsakega posameznika. 

ENERGIJSKO VARCNO inovativne tehnološke rešitve na področju 
energijske varčnosti ponujajo odgovor zahtevam prihodnosti.

UDOBNO V podjetju Lip BLed ustvarjamo sodoben, svež, z naravo povezan življenski 
slog.

USTVARJAMO NOV KONCEPT BIVANJA
Naš zaščitni znak je trajen pečat dovršenosti, inovativnosti in tradicije. Vsako okno gre skozi 
tehnološko dovršen in skrbno nadzorovan proizvodni proces, ki zagotavlja doseganje najvišjih zahtev 
po energijski varčnosti, trajnosti in kakovosti bivanja. Za tehnološko dovršenost in inovativnost smo 
prejeli že številne nagrade.

LE NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO ZA VAS IN VAŠ DOM
Okna •	 Lip BLed so deklarirana s Ce oznako
Sistem kakovosti iSO 9001•	
RAL montaža•	
Naša okna so primerna za energijsko varčne •	

       in pasivne objekte 
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/ Okno POKLJUKA / Okno MEZAKLA
KAKOVOST ZA pRiHOdNOST

pokljuka je energijsko varčno okno, ki ga odlikuje skladje sodobnega oblikovanja in bogate tradicije 
izdelave oken za zagotovljeno udobje bivanja ter prihranek energije.

prednosti okna pokljuka
energijsko varčno okno s trojno zasteklitvijo in odlično toplotno izolativnostvo.•	
Odlična konstrukcijska trdnost in zagotovljena trajnost okna.•	
Bogata izbira izolacijskih, varnostnih in dekorativnih stekel ter prezračevalnega sistema.•	
primerno za nizkoenergijske hiše.•	

Okno za sodobne izzive
Okno je prava naložba, če želite v svoj bivalni prostor poleg naravnih materialov vključiti tudi skrb za
prihodnost. Sodobno energijsko varčno okno je prvi korak k zmanjševanju porabe energije.

UdOBJe iN TOpLiNA

Okno Mežakla predstavlja enostavno rešitev za zaščito vašega doma pred neugodnimi klimatskimi 
vplivi in omogočanje višje kakovosti bivanja.

prednosti okna Mežakla
Standardno okno •	 Lip BLed, namenjeno tako novogradnjam kot obnovam.
enostavna rešitev za vsakogar, ki si želi doseči višjo kakovost bivanja v prostoru.•	
Možne so različne barvne kombinacije in tipi lesa, dodatki okovja in prezračevanja.•	
priporočljivo tako za novogradnjo kot za obnovo.•	

Okno za ljubitelje naravnih materialov in udobja
Okno je idealna izbira za vse, ki prisegate na les in naravne materiale ter dajete prednost preprostim 
rešitvam za doseganje maksimalnega udobja v bivalnem prostoru.

/ Okno GOLICA
SVOBOdeN dUH NARAVe

Okno Golica je bilo oblikovano ob upoštevanju prednosti lesa ter individualnosti doma.
Končna barva oken je prepuščena domišljiji, okusu in ustvarjalnosti uporabnika.

prednosti okna Golica
Okno nudi svobodo izbire barv, ki jih želite uporabiti za svoj dom.•	
Narejeno iz dolžinsko spojenega lesa smreke.•	
Kljub enostavni zasnovi nudi vse prednosti lesenega okna.•	
Kakovostno okno dostopno vsakemu kupcu.•	

Okno za ustvarjalen stik z naravo 
Okno smo oblikovali za vse, ki cenite les in želite oknom dodati svojo osebno noto.
izrazite svojo kreativnost in okna prebarvajte s svojo najljubšo barvo.

STEKLO
•		steklo	4-14-4-14-4	s	toplim	robom
•		toplotna	prehodnost	stekla	Ug = 0,6 W/m2K
•		toplotna	prehodnost
   enokrilnega okna Uw = 0,94 W/m2K

2x ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajen odkapni profil na okenskem krilu
in serijsko vgrajen odkapni profil na spodnjem delu
okenskega okvirja

TOPLI ROB
serijsko vgrajen distančnik s toplim robom,
ki izboljšuje toplotne karakteristike okna

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 78 mm
iz dolžinsko nespojenega lesa

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili
s trajno elastičnimi lastnostmi

LES
•		na	voljo	v	drevesni	vrsti:
   smreka, macesen, hrast

POVRŠINSKA OBDELAVA
•		leseni	deli	okna	so	površinsko	končno	

obdelani s premazi na vodni osnovi po 
veljavni barvni karti Lip Bled 

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
•		standardna	oprema	okna	je	kljuka	
(pololiva)	Brest	v	eni	izmed	treh	barv:	
siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

OKOVJE
•		okensko	okovje	je	ROTO	NT	v	srebrni	

barvi
•		izbor	okovja	je	odvisen	od	načina	

odpiranja, velikosti okna, ter njegove 
izvedbe

STEKLO
•		steklo	4-16-4
•		toplotna	prehodnost	stekla	Ug= 1,1 W/m2K
•		toplotna	prehodnost	enokrilnega
   okna Uw= 1,4 W/m2K.
			Opcija:	V	primeru	vgradne	stekla	Ug = 1,0 W/m2K
   in toplega roba, dosežemo toplotno prehodnost
   enokrilnega okna Uw = 1,3 W/m2K

ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajeni odkapni profil na
spodnjem delu okenskega okvirja

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 68 mm

1x TESNILO
vgrajeno tesnilo z trajno elastičnimi lastnostmi

LES
•		na	voljo	v	drevesni	vrsti:	smreka
•		dolžinsko	spojeni	vidni	deli	okna

POVRŠINSKA OBDELAVA
•		leseni	deli	okna	so	površinsko	obdelani
   z osnovnim premazom – impregnacijo

KLJUKA
•		kljuka	(pololiva)	po	izbiri	kupca	ob	

doplačilu

OKOVJE
•		okensko	okovje	je	ROTO	Compact	v	

srebrni barvi
•		izbor	okovja	je	odvisen	od	načina	

odpiranja, velikosti okna ter njegove 
izvedbe

STEKLO
•		steklo	4-16-4
•		toplotna	prehodnost	stekla	Ug = 1,1 W/m2K
•		toplotna	prehodnost	enokrilnega	okna	Uw = 1,4 W/m2K.
			Opcija:	V	primeru	vgradne	stekla	Ug = 1,0 W/m2K
   in toplega roba, dosežemo toplotno prehodnost
   enokrilnega okna Uw = 1,3 W/m2K

2x ODKAPNI PROFIL
serijsko vgrajen odkapni profil na okenskem krilu
in serijsko vgrajen odkapni profil na spodnjem delu
okenskega okvirja

LESENI PROFILI
leseni profili krila in okvirja debeline 68 mm
iz dolžinsko nespojenega lesa

2x TESNILO
serijsko sta v okno vgrajeni dve tesnili
s trajno elastičnimi lastnostmi

LES
•		na	voljo	v	drevesni	vrsti:
   smreka, macesen, meranti, hrast

POVRŠINSKA OBDELAVA
•		leseni	deli	okna	so	površinsko	končno	

obdelani s premazi na vodni osnovi po 
veljavni barvni karti Lip Bled

KLJUKA VKLJUČENA V CENO
•		standardna	oprema	okna	je	kljuka	
(pololiva)	Brest	v	eni	izmed	treh	barv:	
siva (F9), rjava (F4) ali bela (ral 9016)

OKOVJE
•		okensko	okovje	je	ROTO	Compact	v
   srebrni barvi
•		izbor	okovja	je	odvisen	od	načina
   odpiranja, velikosti okna ter njegove
   izvedbe
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