Spoločnosť VMR plast bola založená v roku 2008.
Za dobu svojho pôsobenia sme zrealizovali množstvo zákaziek, bytov, rodinných domov, bytových
komplexov, obchodných centier.
Sme dlhodobý partner stavebných firiem, ktorým
zabezpečujeme výrobu, dodanie a montáž hliníkových, plastových okien a dverí, presklených fasád,
opláštenia budov a mnoho doplnkov. Zákazníkom
vychádzame v ústrety a poskytujeme odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis.
Nakoľko dlhodobo spolupracujeme s viacerými zahraničnými dodávateľmi okenných systémov, vieme
navrhnúť a ponúknuť systémy Aliplast, Aluprof, Alumil, Yawal.
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Plastové okná, dvere
Hliníkové okná, dvere
Presklené fasády
Protipožiarne dvere
Automatické dvere na fotobunku
Hliníkové zábradlia
Zimné záhrady, Pergoly
Exteriérové žalúzie
Vstavané skrine
Nadrozmerné zasklievanie veľkoformátových skiel
Prenájom manipulačnej techniky
Tieniaca technika
Záručný, pozáručný servis

P-Line - Plastové okenné a dverné systémy
		(konštrukčná hĺbka: 80 mm)

Classic
zapustené

Elegance
polozapustené

Renovácia
zapustené

Štandardný zvar

Zvar P®Perfect

PVC okná
v systéme P-Line
vysoká tepelná izolácia

Presvedčivé hodnoty

P-Line

Tepelná ochrana1)
		

Rámec hodnoty U (Uf ) až 0,94 W/m²K2)
Okno hodnoty U (Uw) až 0,72 W/m2K

Zvuková izolácia3)

Hodnota Rw 45 dB

Odolnosť voči prachu

až do triedy C5/B5 podľa EN 12210

Vodotesnosť

až do triedy 9A podľa EN 12208

Priepustnosť vzduchu

až do triedy 4 podľa EN 12207

Bezpečnosť

Základná bezpečnosť, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1)

Okno s jedným krídlom (1,23 x 1,48 m)

2)

v závislosti od kombinácie rámu a krídla

3)

DIN EN 14351/1

1 Moderná konštrukcia komôr
Plastové profily konštruované podľa najnovších výpočtových metód zabezpečujú
maximálnu tepelnú izoláciu, optimálnu stabilitu profilu a vysokú nosnosť pre ťažké sklá.
2 Trvalá tesnosť
Tri obvodové tesnenia vyrobené z odolného pružného materiálu zaručujú, že Vaše
okná poskytujú spoľahlivú ochranu proti prievanu a vlhkosti aj po mnohých rokoch.
3 Vysoká zvuková izolácia
Rámové profily vystužené oceľou so štandardným integrovaným tesnením v strede
v kombinácii s kvalitnými protihlukovými okuliarmi zaručujú najvyššie hodnoty zvukovej izolácie.
4 Viac priepustnosti svetla
Štíhlé profilové pohľady a úzke stredné časti zaručujúvysokú priepustnosť svetla
a slnečnej energie.
5 Pre množstvo budov
Špeciálne profily zaručujú optimálne napojenie na každý typ budovy - v novostavbe,
ako aj pri rekonštrukcii.
Stavebná hĺbka 80 mm s 3 tesneniami

PVC okná
v systéme Investline

Presvedčivé hodnoty

Investline

Tepelná izolácia1)
		

Rámec hodnoty U (Uf ) až 0,94 W/m²K2)
Okno hodnoty U (Uw) až 0,72 W/m2K

Zvuková izolácia3)

Hodnota Rw do 45 dB

Odolnosť voči zaťaženiu vetrom

až do triedy C5/B5 podľa EN 12210

Vodotesnosť

až do triedy 9A podľa EN 12208

Priepustnosť vzduchu

až do triedy 4 podľa EN 12207

Bezpečnosť

Základná bezpečnosť, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1)

Okno s jedným krídlom (1,23 x 1,48 m)

2)

v závislosti od kombinácie rámu a krídla

3)

DIN EN 14351/1

1

Najvyššie štandardy
Vysoká tepelná izolácia, veľmi dobré technické vlastnosti a energeticky úsporný
profil sú nevyhnutnými výhodami okien Investline.

2

Trvalé utesnenie
Dve obvodová tesnenia z odolného, elastického materiálu zaručujú bezproblémovú
prevádzku okien tohto systému aj napriek pôsobeniu vonkajších vplyvov - vlhkosť
a vietor.

3

Zabudnite na hluk
Kvalitu okien potvrdzuje vysoký faktor redukcie hluku. S oknami Investline môžete
spať pokojne.

4

Osvetlený interiér
Vysoký svetelný tok a slnečnej energie sú predpoklady splnené pri návrhu a konštrukcii okien Investline.

5

Veľa možností konfigurácie
Široká škála možností montáže umožňuje použitie tejto rady
okien v akejkoľvek požadovanej situácii.
Stavebná hĺbka 80 mm s 2 tesneniami

Prehľad modelov
plastových dverí		
Technické parametre
		
		
		
		

Systém

P-Line Basic

P-Line Premium

Stavebná hĺbka
Výška rámu
Výška krídla

80/80 mm
72 mm
Z86/T106

80/80 mm
82 mm
Z106/T126

				
		
Hrúbka výplne
24-48 Sklo
			
24-48 Panel
				

48 Sklo
48 Panel
63 mm Prekrývný panel 1-stranný
85 mm Prekrývný panel 2-stranný

		

Tepelná izolácia

od 1,0

od 1,0

		

Bezpečnosť

-

RC2

		

Vodotesnosť

4A*

4A*

		

Prievzdušnosť

3*

3*

		

Maximálny rozmer dverí

1200x2400*

1200x2400*

* jednokrídlové dvere

Plastové dvere P-Line Premium		
1. Design:
Klasické tvary spôsobujú, že dvere majú nadčasový vzhľad.
2. Široká konfigurácia:
Navrhnite si svoje vlastné dvere vďaka širokej palete doplnkového vybavenia.
3. Komfort a presvetlenie:
Ľahké presklenia spôsobujú, že interiéry sú svetlejšie.
4. Mnoho použitia:
Rozsah použitia zahŕňa zároveň ako staré stavby určené na renováciu,
tak aj moderné architektúru.
5. Bezpečnosť:
Štandardná trojbodová zámková lišta s možnosťou rozšírenia na triedu RC2.
6. Doplnky:
Využite špeciálne doplnky moderných riešení v oblasti bezpečnosti a komfortu, ktoré spĺňajú očakávania aj tých najnáročnejších.

Výnimočný design
Dizajn dverí spája v sebe funkčnosť a estetiku. Ponúkame Vám množstvo
možností realizácie vzhľadom k širokej palete farieb,
formy a vybavenie - aby dvere boli naozaj Vaše.

Plastové dvere P-Line Basic		
1. Design:
Klasické tvary spôsobujú, že dvere majú nadčasový vzhľad.
2. Individuálna konfigurácia:
Navrhnite si vlastné dvere vďaka širokej palete farieb.
3. Komfort a presvetlenie:
Ľahké presklenia spôsobujú, že interiéry sú viac svetlejšie.
4. Mnoho použitia:
Oblasť použitia zahŕňa staré stavby určené k renovácii a tiež modernú
architektúru.
5. Bezpečnosť:
Štandardná trojbodová zámková lišta.
6. Stavebná hĺbka 80 mm

Viete, že...
Rôznorodé varianty presklenia, a tiež ornamentné sklo, sú schopné
dodať Vašim dverám individuálny charakter.

Dizajny plastových dverí P-Line Basic		
P-Line Basic
Rad Modern

Model 100

Model 104

Model 105

Model 405

Model 406

Model 4075

Model 209

Model 215

Model 305

Rad Classic

Model 306

Model 312

Model 402

Model 701

Model 702

Model 703

Dizajny plastových dverí P-Line Premium		
P-Line Premium
Rad Modern

Model 100

* Modely dostupné
iba vo verzii prekryvnej
hliníkovej.

Model 102*

Model 103*

Model 104

Model 105

Model 206

Model 207

Model 208

Model 209

Model 211

Model 212

Model 213

Model 214

Model 215

Model 302

Model 303

Model 304

Model 305

Model 306

Model 308

Model 309

Model 310

Model 311

Model 312

Model 401

Model 402

Model 403

Model 404*

Model 405

Model 406

Model 701

Model 702

Model 703

Rad Classic

Hliníkové okná, dvere, systémy Yawal		

Hliníkové okná a dvere - TM 102HI
Systém sa používa na konštruovanie moderných typov okien a dverí určených pre pasívne a energeticky úsporne domy, ktoré vyžadujú vysokú tepelnoizolačnú schopnosť. Ponúkame široký rozsah zasklenia
a možnosť inštalácie všetkých typov dvoj a trojkomorových skiel, ktoré sú dostupné na trhu. Riešenie
spĺňa všetky požiadavky investorov z hľadiska odolnosti, kvality a estetiky tvarovaných objektov. Konštrukcie vznikajúce na jeho báze pôsobia ľahko a jemne.
POHODLIE A FUNKČNOSŤ:

PMožnosť vytvárať vysoké okná
PNízke profily zaisťujúce väčší prístup svetla
PNízky prah, ktorý zlepšuje užívateľský komfort a zvyšuje tesnosť okna
PMožnosť vytvoriť celosklenený rohový prvok
PMožnosť spájať so systémami posuvných dverí DP 180 PRIMEVIEW
PKompatibilný s líniovým odvodňovacím systémom
PMožnosť integrovať so systémom inteligentného domu

Tepelnoizolačná schopnosť

Zvukovo-izolačná schopnosť

Odolnosť proti vlámaniu

Okna - od 0,45 W/m²K

Okna - 39÷48 dB

Okna - RC2

Maximálna hmotnosť krídla

Maximálna šírka

Maximálna výška

Okna - 180 kg

Okna - 1400 mm

Okna - 3000 mm

Dverí - 250 kg

Dvojkrídlových dverí - 2400 mm

Dvojkrídlových dverí - 2400 mm

Dverí - od 0,8 W/m²K

Hliníkové okná a dvere - TM 77HI
Bezpečný systém okien a dverí umožňujúci dosiahnutie vynikajúcich technických parametrov navrhovaných konštrukcií v oblasti tepelnoizolačnej a zvukovo-izolačnej schopnosti alebo vodotesnosti. Umožňuje zhotoviť okná a dvere s veľkou plochou v rôznom usporiadaní a rôznych konfiguráciách. Systém je
kompatibilný s celou škálou kovaní dostupných na trhu.
POHODLIE A FUNKČNOSŤ:

PMožnosť vyrobiť balkónové dvere s nízkym prahom alebo posuvno-sklopné dvere
PMožnosť zhotoviť konštrukcie v industriálnej verzii, ktorá napodobuje oceľové okná
PRiešenie okien so skrytým krídlom a okien otvárajúcich sa von
PMožnosť zhotoviť celosklenený rohový prvok
PMožnosť automatizácie procesu otvárania
PKompatibilný s líniovým odvodňovacím systémom
P Odstránenie bimetalového efektu vďaka deleným tepelným mostíkom

Tepelnoizolačná schopnosť

Zvukovo-izolačná schopnosť

Odolnosť proti vlámaniu

Okna - 0,8÷1,4 W/m2K

Okna - 39÷48 dB

Okna - RC2, RC3, Rc4

Dverí - 0,9÷1,5 W/m2K

Dverí- 36÷45 dB

Dverí - RC2, RC3

Maximálna hmotnosť krídla

Maximálna šírka

Maximálna výška

Okna - 180 kg

Jednokrídlového okna - 1300 mm

Jednokrídlového okna - 3000 mm

Dverí- 250 kg

Jednokrídlových dverí - 1400 mm

Jednokrídlových dverí - 3000 mm

DP 180 PRIMEVIEW - vlastnosti systému
DP 180 je systém, ktorý slúži na výrobu zdvižne
posuvných okien a dverí pre vonkajšiu inštaláciu.
Systém DP 180 je moderné riešenie, ktorého základom sú hliníkové profily s tepelnoizolačnými
vložkami.
Konštrukcia systému DP 180 znižuje tepelné straty
budovy a tým aj prevádzkové náklady projektovaných objektov. Produkt je určený ako pre bytové
objekty, tak pre verejné budovy.

Výhody
systému

l
l
l
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PRIEČNY REZ SPOJOV KRÍDEL

možnosť výroby konštrukcie s úzkym stĺpikom v triede RC2-NOVINKA 2021,
vynikajúca tepelná izolácia,
možnosť výroby nadrozmerných dverí s hmotnosťou krídla až 600 kg,
možnosť prevedenia celoskleneného rohového spojenie pod uhlom 90°,
možnosť zhotovenia dverí so zapusteným prahom - priestor bez architektonických bariér,
veľmi dobré parametre vodotesnosti a priepustnosti vzduchu,
možnosť montáže automatického systému otvárania a zatvárania dverí,
možnosť použiť kovanie s mikroventiláciou,
možnosť montáže výplne zvonku,
možnosť spojenia skiel bez priečok,
pohyblivý rohový stĺpik,
delené tepelné prepážky vylučujúce bimetalový efekt,
lineárne odvodňovacie riešenie.
PRIEČNY REZ DVERÍ
DP 180 PRIMEVIEW AUTOMAT

ZVISLÝ PRIEREZ DVERÍ
DP 180 PRIMEVIEW

VZORY PANELOVÝCH DVERÍ

Dizajny panelových dverí
PRESTIGE

PP01

PP02

PP03

PP04

PP05

PP09*

PP10*

PP11*

PP12

PP13

PP06

PP14

PP07

PP15*

PP08

PP16*

Charakteristika: max. veľkosť panelu: 1250x2500 mm. Obojstranný alebo jednostranný panel.
Môže byť natretý všetkými farbami RAL, štruktúrnymi farbami a farbami s efektom dreva.
*Dvere nie je možné vyrobiť vo farbách podobných drevu.

Dizajny panelových dverí
PRESTIGE

PP17*

PP18

Charakteristika: max. veľkosť panelu: 1250x2500 mm. Obojstranný alebo jednostranný panel.
Môže byť natretý všetkými farbami RAL, štruktúrnymi farbami a farbami s efektom dreva.
*Dvere nie je možné vyrobiť vo farbách podobných drevu.

PP19

Dizajny panelových dverí
EXCLUSIVE

PE01

PE02

PE09

PE03

PE10

PE04

PE05

PE06

PE07

PE08

PE11
Charakteristika: max. veľkosť panelu: 1250x2500 mm. Obojstranný alebo jednostranný panel.
Môže byť natretý všetkými farbami RAL, štruktúrnymi farbami a farbami s efektom dreva.
*Dvere nie je možné vyrobiť vo farbách podobných drevu.

MENEJ RÁMU VIAC POHĽADU

Veľkorozmerné posuvné dvere bez viditeľných hliníkových profilov

NEOBMEDZENÁ SLOBODA PRI TVAROVANÍ PRIESTORU
Panoramatický výhľad na okolie, optické zväčšenie obytného priestoru a
pocit spojenia s prírodou – to sú len niektoré z mnohých výhod posuvných dverí vytvorených na základe systému Moreview.
Ultramoderný, minimalistický dizajn riešenia umožňuje úplne skryť hliníkový rám konštrukcie v podlahe, stenách a strope, čím sa zmaže hranica
medzi interiérom domu a vonkajším priestorom. Tento efekt znásobuje
bezprahová inštalácia,
ktorá umožňuje jednoduchší pohyb. Systém Moreview umožňuje vytvárať rady zasklení bez toho, aby hliníkové prvky boli zvonku viditeľné.
Takto dosiahneme efekt takmer jednotnej sklenenej plochy s diskrétne
vyznačenými deliacimi čiarami.
Navyše, vďaka použitiu skleneného rohového prvku sa môžu sklenené
tabule spájať v ľubovoľnom uhle.
Pocit neobmedzeného priestoru zaisťuje malá viditeľná šírka spojenia
krídla dverí, najmenšie množstvo viditeľného hliníka na trhu v prípade
pohyblivého stĺpika a prípustná výška konštrukcie až 4 m. Napriek veľkým
rozmerom navrhovaných riešení, celok pôsobí ľahko a jemne.

POHODLIE A FUNKČNOSŤ
- Neobmedzený prístup slnečného svetla – 98% transparentnosť.
- Konštrukcie založené na systéme Morview môžu dosahovať najviac 4
m výšku.
- Možnosť zasklenia dvojkomorovými dvojsklami s hrúbkou 60 mm.
- Nezávislé konštrukcie systému Moreview sa môžu spájať v 90° uhle.
- Statický stĺpik umožňuje vytvárať rad pevných zasklení, ktoré sa navyše
môžu spájať v ľubovoľnom uhle vďaka použitiu celoskleneného rohového prvku.
- Riešenie plynulého prechodu konštrukcie Moreview do stĺpovo-priečkovej fasády FA 50N a FA 50N SL.
- Možnosť zasklenia z vonkajšej strany.
- Líniové odvodnenie integrované do zárubne.
- Systém Moreview umožňuje výmenu opotrebovaných valčekov bez
toho, aby sa museli zložiť ťažké dverové krídla.
- Patentované riešenie deleného profilu, ktoré zaisťuje ľahkú inštaláciu a
možnosť výmeny kovania bez toho, aby sa muselo demontovať krídlo.

Vonkajšie hliníkové žalúzie Z90
Hlavnou výhodou vonkajších hliníkových žalúzií je ich schopnosť zachytiť slnečné lúče ešte pred dopadom na okennú
tabuľu, vďaka čomu ostane v interiéri domu alebo bytu príjemný chládok aj počas letných horúčav. Naklápaním lamiel
môžete plynulo regulovať množstvo svetla v interiéri počas celého dňa.
Exteriérové žalúzie sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zaručia odolnosť tieniaceho zariadenia počas nepriaznivých
poveternostných podmienok. Komfort vám zabezpečí jednoduché ovládanie kľukou alebo elektromotorom.
Vonkajšia hliníková žalúzia Z 90 patrí medzi najpoužívanejšie exteriérové tieniace prvky. Umožňuje plynulú reguláciu slnečného svetla a zároveň zabezpečuje klimaktickú pohodu v interiéri tým, že zachytáva lúče ešte pred dopadom na presklené
plochy.
Základná zostava vonkajšej žalúzie Z 90:
l
Lamela: valcovaný hliníkový plech v tvare Z, šírka 90 mm, bočný falc vyplnený gumou
l
Vodiace lišty: hliníkové eloxované 20x20 mm

Hliníkové pergoly s textilným tienením
Textilné tieniace systémy sa vyznačujú rozmanitosťou konštrukčného aj farebného prevedenia. Väčšinou sa montujú na
pevnú konštrukciu drevenej alebo hliníkovej pergoly. Ako tieniaci materiál sa používa PVC tkanina.
Hlavnou výhodou je možnosť stiahnutia látky v prípade, že tienenie už nie je potrebné. Kombináciou rôznych systémov
sa dajú prekryť aj bočné steny, čo je výhodné najmä pri veternom počasí.

Pergoly
s textilným tienením

Pergoly
s textilným tienením

Bioklimatické pergoly
Bioklimatické pergoly vám umožňujú užívať si života vonku počas celého roka.
Ponúkajú rôzne možnosti ako si môžete vychutnať svoju terasu alebo záhradu tak, ako keby bola ďalšia miestnosť domu.
Pergoly regulujú teplotu prirodzeným spôsobom, pričom chránia pred slnečným žiarením, dažďom, vetrom alebo snehom.
Sú najlepším riešením na zväčšenie obytnej plochy všetkých druhov hotelov či reštaurácií. A to všetko bez potreby stavebných prác.

Bioklimatické hliníkové pergoly
s tienením screenovou vonkajšou roletou

Zimné záhrady pre všetkých milovníkov
kvalitného bývania
Obľuba zimných záhrad za posledné rokoy rapídne stúpla. Ich využitie plne závisí na vašich požiadavkách a želaniach.
V ponuke nájdete celoročné zimné záhrady, sezónne zimné záhrady.
Stavbou celoročnej zimnej záhrady získate ďalšiu obytnú miestnosť vášho domu. Jedná sa o najprepracovanejšiu zimnú
záhradu, ktorá má až 3x lepšie tepelnoizolačné vlastnosti oproti sezónnemu prevedeniu. Náročnosť stavby sa tiež premietne v celkovej cene, ktorá môže byť oveľa vyššia, ako cena tzv. Sezónnej zimnej záhrady.
Sezónna zimná záhrada je najobľúbenejším typom zimných záhrad vôbec. Jedná sa o elegantnú a prepracovanú stavbu,
ktorá vám spríjemní pobyt na čerstvom vzduchu od skorej jari až do neskorej jesene. Najpredávanejším typom sú hliníkové
zimné záhrady, a to predovšetkým vďaka svojej odolnosti, nenáročnosti a dlhej životnosti. Hliníkové zimné záhrady vyrábame na mieru, preto ju plne prispôsobíme vašim možnostiam a požiadavkám.

Hliníkové posuvné systémy, rámové zasklievanie
zimných záhrad, altánkov a balkónov

Hliníkové bezrámové a rámové
zasklievanie
Zasklenie terás :
POSUVNÉ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY
Rámové posuvné
l
Bez rámové otočno-posuvné
l
Široká škála farebných profilov RAL, imitácia dreva
l
Rodinné domy
l
Predsunuté terasy v reštauráciach, penziónoch či hoteloch
l
Zasklenie jednosklo, dvojsklo
l

ZASKLENÉ TERASY A ICH VÝHODY:
Chráni priestor pred vonkajšími poveternostnými podmienkami
l
Ochrana proti prachu, pred listím, vetrom, dažďom či snehom
l
Zníženie hladiny hluku
l
Dlhá životnosť, maximálny komfort
l

Manipulácia, prenájom techniky,
zasklievanie nadrozmerných skiel
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Montáž veľkých nadrozmerných skiel
Opláštenia budov
Využitie v interiéry , exteriéry , biele pásy
Presúvanie a sťahovanie ťažkých bremien
Zalamovacie rameno , výsuv ramena do 16 m
Prísavky na sklo do 700 až 1000 kg
Využite v zle dostupnom teréne
Prenájom aj s manipuláciou
Prechod cez 80 cm dvere

Výroba a montáž vstavaných
skríň na mieru
veľká škála farebných prevedení,
vnútorné vybavenie šatníkov,
2 mm ABS hrany
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