
VHODNA VRATA

Vhodna vrata so že od nekdaj simbolni in statusni element hiše. 

So obraz vašega doma, ki ga vsak vaš obiskovalec opazi najprej, 

še preden vstopi v hišo.Z bogato izbiro različnih videzov, ki jih 

lahko prilagodimo vašim željam ali pa jih izdelamo na podlagi 

vaših predlogov in skic, smo poskrbeli za privlačnost vhodnih 

vrat. 

Kadar izbirate vhodna vrata se morate najprej odločiti iz 

kakšnega materiala bodo vaša vhodna vrata. Tako kot pri 

LESENA HODNA VRATA 

Vabimo vas, da nas obiščete v našem prodajno razstavnem salonu ali 

nas pokličete na 01 755 8 110. Naši strokovnjaki bodo zagotovo našli 

najboljšo rešitev za vas.

OKNA KLI Ambient d.o.o.

Tovarniška cesta 36

1370 Logatec

T: (01) 755 81 10

www.oknakli.si

oknih, je tudi pri vhodnih vratih bila včasih izbira materiala 

omejena predvsem na les. Danes lahko izbirate med široko 

ponudbo različnih barv, oblik in materialov vhodnih vrat. 

V bogati ponudbi vhodnih vrat boste zagotovo našli takšna, ki 

bodo vašemu domu dala edinstven značaj.

Več modelov vhodnih vrat si lahko ogledate na

www.oknakli.si

BARVNA PALETA 

STEKLO

LES / ALU VHODNA VRATA

OKNA IN 
VHODNA VRATA
KLI LOGATEC

www.oknakli.si

Poslovna enota Maribor:

Ptujska cesta 97, 2000 Maribor

T: 041 553 168, 05/992 52 44

E: info.maribor@oknakli.si

Prodajni salon Ljubljana:

Šmartinska 152 v BTC (hala 9) 

1000 Ljubljana

T: 01 755 81 10

M: 031 370 304, 041 760 700

E: okna.kli@oknakli.si

Model:

Vhodna vrata
KLI A105+SE

Les – alu vhodna vrata ponudijo 

izjemno zaščito pred vremenskimi 

vplivi in so enostavna za  nego. Les 

s svojo živahno teksturo na notranji 

strani vrat poskrbi za najboljšo 

kakovost bivanja in naravno klimo 

prostora. Notranja stran vrat je na 

voljo v različnih barvah in vrstah 

lesa. Poleg standardne izvedbe je 

mogoče izbirati med nizkoenergijskimi 

ali pasivnimi izvedbami vhodnih 

vrat.

Model:

Vhodna vrata
KLI V3

Sodobno oblikovana lesena vhodna 

vrata v kombinaciji s steklom – za 

zahteven in izoblikovan življenjski 

slog. Steklena površina je poravnana 

z površino vrat. Dizajnirano steklo 

črne barve obogati vsak model vrat 

s skoraj tridimenzionalnim učinkom. 

Steklo se sveti in hkrati odseva 

vso barvno paleto in tako svetlobi 

omogoča prehod v prostor.
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OKNA KLI LOGATEC

OKNA KLI Logatec® so na trgu že od leta 1955. V podjetju 

se skušamo s proizvodnjo po naročilu še bolj približati vašim 

željam in potrebam, saj lahko s svojim znanjem in izdelki 

izvedemo tudi najzahtevnejše projekte.

Okna vam izdelamo iz smreke, macesna, hrasta in merantija. 

Vsa naša okna imajo standardno vključeno 4 kratno površinsko 

obdelavo. 

ALUMINIUM + LES

Okna iz lesa/aluminja so zaradi svoje izjemne konstrukcije 

posebej primerna za vgradnjo v objekte, ki jih želimo dobro 

toplotno izolirati, obenem pa jim maska iz aluminija daje 

sodoben videz in nudi stavbnemu pohištvu popolno zaščito 

pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

LESENA OKNA

Sodobna lesena okna so narejena iz lepljenih profilov, saj s tem 

preprečimo delovanje lesa (krivljenje, povešanje). Les je naraven, 
okolju ter človeku prijazen material in te lastnosti okna iz 

drugih materialov ne morejo nikoli doseči. Vsi leseni izdelki, med 

katere sodijo tudi okna, imajo prijeten videz in toplino naravnega 

materiala.

Za pridobivanje in obdelavo lesa je potrebna bistveno manjša 

količina energije kot za PVC ali aluminij, kar pomeni tudi manj 

izpustov CO2. Les je v Sloveniji zaradi velike pogozdenosti (kar 

60%) lahko dostopen material, ki ga ni potrebno uvažati.

OKNA ALUMINIUM + LES

Model:

KLI Prestige 85

Les alu okno KLI Prestige 85 je 

najboljši primer sožitja lepote 

naravnih materialov in neomejene 

trajnosti, ki jo zagotavlja 

aluminjasta obloga na zunanji 

strani  izdelka.

Model:

KLI Prestige 95

Les alu okno KLI Prestige 95 je 

najboljši primer sožitja lepote 

naravnih materialov, izolativnosti, 

konstrukcijske stabilnosti in 

neomejene trajnosti, ki jo zagotavlja 

aluminjasta obloga na zunanji 

strani  izdelka.

Model:

KLI Slim 110

Les alu okno KLI Slim 110 

odlikuje izjemna izolativnost in 

konstrukcijska stabilnost, kar 

zagotavlja višina profilov in lepljeno 

steklo v krilo. Ostre linije alu maske 

pa poudarjajo lepoto izdelka. Okno 

ima standardno 3 tesnila. Okna so 

primerna za vgradnjo v energetsko 

varčne in pasivne objekte. 

OKNA LES

Model:

KLI Lignum 68

Lesena okna čistih linij, izdelana 

iz profilov debeline 68 mm, ki so 

troslojno lepljeni  iz dolžinsko 

nespojenih lamel.

Model:

KLI Lignum 78

Lesena okna odlikuje izjemna 

izolativnost in konstrukcijska 

stabilnost, kar zagotavlja profil 

debeline 78 mm, troslojno lepljen  

iz dolžinsko nespojenih lamel.

Model:

KLI Still 68/78

Stilno oblikovano okno iz profila 

68 mm. Okno ima profilirane 

robove na okenskem okvirju, krilu, 

zasteklitvenih letvicah in leseni 

odkapni letvi.

    Debelina Zasteklitev Ug Uw 
    okvirja (mm)  (W/m2K) (W/m2K)
    68 dvoslojna 1,0 1,2  
    68 troslojna 0,8    1,1

    Debelina Zasteklitev Ug Uw 
    okvirja (mm)  (W/m2K) (W/m2K)
    78 troslojna 0,7 0,97
    78 troslojna 0,6    0,90
    78 troslojna 0,5   0,83

    Debelina Zasteklitev Ug Uw 
    okvirja (mm)  (W/m2K) (W/m2K)
    68/78 dvoslojna 1,0 1,2  

    68/78 troslojna 0,8   1,1

    Debelina Zasteklitev Ug Uw 
    okvirja (mm)  (W/m2K) (W/m2K)
    85 dvoslojna 1,0 1,2  
    85 troslojna 0,8    1,1

    Debelina Zasteklitev Ug Uw 
    okvirja (mm)  (W/m2K) (W/m2K)
    95 troslojna 0,7 0,98
    95 troslojna 0,6    0,92
    95 troslojna 0,5   0,85

PANORAMSKE STENE

Panoramske stene so več kot samo okna, ki so vir svetlobe in 

element prezračevanja prostorov. Panoramske stene združujejo 

vse kakovosti oken in vrat.

Visoko kakovost bivanja dosežemo z vgradnjo panoramskih 

sten. Pogled skozi  panoramsko steno ugodno vpliva na 

počutje, nas povezuje z naravo in  vizualno poveča prostor. 

Je najboljši način povezovanja notranjosti z lepoto in 

svetlobo zunanjosti.

 

Z vgradnjo panoramske stene ne zapremo le odprtine v 

zidu, ampak nadomestimo del stene tako funkcionalno, kot 

vizualno.

    Debelina Zasteklitev Ug Uw 
    okvirja (mm)  (W/m2K) (W/m2K)
    110 troslojna 0,5 0,77 

Dvižno drsna stena Nagibno drsna stena

Harmonika panoramska stena

Model:

PVC KLI 76 plus

KLI 76 plus so moderna okna sodobnega videza in z 

vrhunskimi lastnostmi. Izjemna širina profila, ki je razdeljena 

na šest komor, zagotavlja ob uporabi izolativnih zasteklitev 

ekonomično porabo energije za ogrevanje. K dobri toplotni 

izolativnosti pa doprinese tudi tretje tesnilo.

Okno je primerno za vgradnjo v nizgoenergetske in pasivne 

objekte.

EKO
zmagovalecNOVO!

PVC OKNA IN VRATA

Poleg tega lahko izbirate tudi PVC okna KLI 88 Plus, KLI 88 

Plus ALU, KLI Clasic 70. Ponujamo tudi širok  izbor PVC in ALU 

vhodnih vrat. Vsa naša okna so izdelana iz profilov priznanega 

nemškega proizvajalca KÖMMERLING®. 

    Debelina Zasteklitev Ug Uw 
    okvirja (mm)  (W/m2K) (W/m2K)
    76 troslojna 0,7 0,90

    76 troslojna 0,6   0,84
    76 troslojna 0,5   0,78


