Řešíte okna a dveře? Přijďte se
podívat do našich galerií.
Jedna se nachází přímo v sídle společnosti v Hodějicích nedaleko Slavkova u Brna. Na ploše více jak
300 m2 Vám představíme všechny okenní i dveřní systémy, příslušenství i barevné možnosti. Návštěvu
je možné spojit s prohlídkou výrobního závodu. Druhou galerii najdete v Praze a třetí v Ostravě.
Po celou dobu prohlídky je Vám k dispozici odborně vyškolený personál, který Vám poradí
s výběrem a zcela NEZÁVAZNĚ a ZDARMA vypracuje cenovou nabídku.
FenStar Point – výrobní závod
Fenstarová 1, 684 01 Hodějice – Slavkov u Brna
FenStar Point Praha
Bussines Centrum
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha – Čakovice
FenStar Point Ostrava
Nad Porubkou 319/24, 721 00 Ostrava – Svinov

od

roku

1993
s

vámi

Společnost FenStar působí na trhu oken a dveří více jak 29 let. Pro své
zákazníky neustále inovuje a rozšiřuje paletu výrobků tak, aby splňovaly
i ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost, kvalitu i design. Jako jediný
výrobce otvorových výplní v ČR vlastní certiﬁkovaný zkušební stroj pro
pravidelné kontroly.

OKNA V BARVÁCH ŽIVOTA
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NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Okna a dveře FenStar jsou zapojeny do
programu Nová zelená úsporám a splňují
všechny parametry pro získání dotace.
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Dekory
PRÉMIUM Woodec

Dekory
STANDARDNÍ

Dekory
NESTANDARDNÍ

OKNA

Uw až 0,72 W/m2K

EVOLUTIVE®

Uw až 0,97 W/m2K

ELEGANCE®, ELEGANCE® FLAT

• ideální pro pasivní a nízkoenergetické
stavby
• vynikající tepelně izolační vlastnosti
• 6 komor, 85 mm konstrukční hloubka

Uw až 0,97 W/m2K

WOODSTAR

VISION 70 ALU

• Elegance® – vhodný pro okna a balkonové dveře
klasických i atypických tvarů (oblouky, šikminy),
exkluzivní zaoblené 6komorové křídlo FenStar

• vhodný pro novostavby i rekonstrukce

• Elegance® Flat – moderní design rovných tvarů
rámu i křídla

• 5 komor, 70 mm konstrukční hloubka

• dokonalá imitace dřevěných oken – rám a křídlo
pod úhlem 90° z exteriérové strany

DVEŘE

• vhodný pro novostavby i rekonstrukce
moderního stylu, nízkoenergetické stavby
• inovativní PVC-ALU systém hranatých tvarů
• maximální prosklená plocha oken
• 6 komor, 75 mm konstrukční hloubka

• 5 komor, 70 mm konstrukční hloubka

Ud až 0,68 W/m2
s dveřní výplní

Uw až 0,76 W/m2K

Uw až 0,71 W/m2K

Ud až 0,72 W/m2
s dveřní výplní

Uw až 0,72 W/m2K

ASTRALU

EXCELLENCE®, EVOLUTIVE®

HST 85

PSK, PSK PLUS

Hliníkové dveře

Plastové dveře

Terasové posuvně zdvižné dveře

Terasové posuvně sklopné dveře

• vhodný pro novostavby i rekonstrukce
• moderní design subtilních proﬁlů s maximální
tepelnou izolací

• široká škála designového provedení – s plným
panelem, dělené příčkami, rozšířené o světlíky atd.

• možnost výroby až 4 křídel v různých
kombinacích s max. šíří dveří až 6,2 m

• výroba z proﬁlových systémů Evolutive®, Elegance®,
Elegance® Flat a Essentiel (sladění s designem oken)

• široký výběr plastových i hliníkových výplní

• 3 těsnící plochy (dorazové a středové)

• 5 a 6 komor, 70 a 85 mm konstrukční hloubka

• bezbariérový přístup – nízký, tepelně izolovaný
ALU práh

• možnost sklopení posuvného křídla do
ventilační polohy

• možnost vložených, jednostranně i oboustranně
překryvných hliníkových výplní

• 3bodový zámek Secury Automatic pro
zabezpečení dveří bez nutnosti zamčení

• verze Premium vhodná pro pasivní
a nízkoenergetické stavby

• vysoký spodní práh dveří – ochrana před
zatékáním do interiéru

• verze HST 85 ALU – hliníkové opláštění
zakrývající rám i křídlo

• krycí ALU lišta

• 3 komory, 75 mm konstrukční hloubka

• PSK PLUS – komfortnější způsob otevírání
i zavírání dveří

