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PODJETJE

TIP-TOP

Podjetje TIP-TOP je nastalo leta 2006 in takoj bilo deležno
velikega zaupanja v lastno blagovno znamko. Produkti
podjetja TIP-TOP so projektirani in izdelani v sodobni tovarni, ki je ena najnaprednejših, kar zadeva sistemov vodenja in opreme. Podjetje zaposluje osebje podprto z visoko
stopnjo profesionalnosti in izkušenj. Proizvodnja produktov
se nahaja v hangarjih s skupno površino 53.120 m2, poleg
tega zajema poslopja s pisarnami, skladišča in prostore
za hrambo.
Paleta najsodobnejših strojev izdelanih s strani vodilnih
podjetij na tem področju, omogoča realizacijo še najkompleksnejših naročil. Proizvodni proces je voden on-line in
izpolnjuje vse zahteve standarda ISO 9001:2015 kot tudi
tiste po Evropski normativi EN 14351-1:2006. Podjetje
sodeluje s prestižnimi evropskimi dobavitelji sestavnih delov
(kot npr. Veka A. G., Winkhaus itd.).
Podjetje opravlja redne teste in nadzor izdelkov v neodvisnih
in nepristranskih raziskovalnih laboratorijih, na podlagi česar lahko izdelke svojega prodajnega programa označuje z
oznako CE. Certifikat Q-Zert, ki ga izdaja specializiran nemški inštitut za izdajo certifikatov na področju oken in vrat IFT
Rosenheim, potrjuje, da je proces proizvodnje in nadzora
kakovosti produktov podjetja TIP-TOP opravljen v skladu s
strogimi evropskimi predpisi.
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MISIJA IN VREDNOTE
Pomembne naložbe so vedno
dodeljene sektorju raziskav in
razvoja. Oddelek za raziskave
in razvoj je za podjetje TIP-TOP
velikega strateškega pomena
in v okviru prodajnega programa predstavlja nekaj patentiranih in edinstvenih rešitev,
da bi lahko svojim strankam
ponudili izdelke najvišje kakovosti in prefinjene elegance.
Procesi raziskave se opravljajo
in razvijajo v tako imenovanem
Projektnem centru, kjer skrbijo
za uresničevanje idej prek tehnoloških raziskav na materialih
in skozi delovne faze.

“Skupaj z našimi partnerji smo usmerjeni k izdelovanju novih rešitev
v sklopu organizacije naših izdelkov in storitev, ki so namenjene
preseganju že obstoječih načrtov na področju izdelave oken in
vrat. Želimo biti nesporno vodilno podjetje v očeh vse bolj zahtevnih
strank. Želimo si, da bi naša ponudba bila tista, ki bi najbolj ustrezala
njihovim potrebam, hkrati pa je naš cilj biti podjetje, ki zaznamuje
nove usmeritve za vse.’’ – Direktor podjetja TIP-TOP.
Vrednote, v katere podjetje TIP-TOP neomajno zaupa, so nudenje
funkcionalnih in inovativnih rešitev z ekskluzivno estetiko, ki zagotavlja popolno zanesljivost. Raziskave dizajna so postale prepoznavni
znak podjetja. Filozofija skupine temelji na projektiranju novih estetskih rešitev v povezavi s sodobno tehnologijo in posebno skrbjo
posvečeno dodelavi. TIP-TOP se neprestano posveča projektiranju
s spremljanjem trendov na tržišču in preverjanjem izdelkov na zahtevnih strankah. Podjetje ima na voljo notranji laboratorij, namenjen
raziskavam in razvoju, kjer se razvijajo novi materiali in tehnološke
rešitve, ki dovoljujejo, da se strankam ponudijo avantgardni izdelki, s katerimi bi se lahko povečala kakovost in udobje življenja v
domačem okolju.
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ZAKAJ

TIP-TOP ?

Eleganca v dizajnu
Okno se od nekdaj šteje za konstitutivni element zunanjega dela zgradbe, a vedno
bolj postaja integrirani del notranje opreme. Ta trend ne preseneča oseb, ki se
ukvarjajo z opremljanjem, saj se poleg tega, da je potrebna pozornost na funkcionalne vidike, vedno več pozornosti posveča estetskemu ozadju.
TIP-TOP je podjetje, ki se je odločno spoprijelo z interpretacijo teh smernic, rezultat
tega sta tudi zadnja dva produkta - PROLUX in PIXEL, katera nudita edinstvene
estetske rešitve in večje prepustnosti svetlobe.
Najvišja kakovost izdelkov
Sestavni deli najvišje kakovosti, avtomatizirana strojna oprema in predvsem visoko kvalificirano osebje zagotavljajo najvišjo stopnjo kakovosti izdelkov TIP-TOP.
Inovativnost
Inovativnost je vidik, na katerega se lahko stranke TIP-TOP-a vedno zanesejo.
S pomočjo oddelka za raziskave in razvoj skrbi za neprestane izboljšave izdelkov in preučevanje edinstvenih ter unikatnih rešitev. Podjetje TIP-TOP sodeluje z
najboljšimi in vodilnimi evropskimi dobavitelji sestavnih delov kot tudi z raziskovalnimi inštituti in pri tem neprestano uvaja tehnološke inovacije in funkcionalne
posodobitve.
Varnost in dolga življenjska doba
Znamka TIP-TOP je sinonim za varno hišo. Podjetje nudi serijo rešitev in idej, ki
lahko povečajo protivlomno odpornost oken in vrat. Varnost in udobje temeljita
na dolgoletni popolni učinkovitosti, kar potrjujejo garancijski roki, ki jih podjetje
nudi na svoje izdelke. Večletne izkušnje na področju oken in vrat ter neprestana
skrb za izobraževanje lastnih monterskih skupin pripomorejo k skoraj ničelnim
odstotkom reklamacij strank.
Strokovna oskrba pri prodaji in montaži
Zamenjava starih oken in vrat, brez gradbenih posegov in ob najmanjšem vplivu
na okolje, je izziv in pot, kateri podjetje TIP-TOP daje velik poudarek. Številne rešitve in okvirji omogočajo hitro in učinkovito zamenjavo oken in vrat, ob tem pa
dosegajo tudi 55-odstotno varčevanje, saj se okna TIP-TOP uvrščajo med najvišje
standarde varčevanja z energijo.
V vsaki poslovni enoti se lahko stranka zanese na celovite in profesionalne storitve, ki zagotavljajo pomoč in svetovanje za vse vrste ter stopnje investicij. S
specializiranimi monterskimi ekipami podjetje TIP-TOP zagotavlja visoko kakovostno montažo, skladno z vsemi tehničnimi zahtevami in energijsko varčno ter
dolgotrajno brezhibno uporabo oken in vrat.
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KONCEPT
Minimalizem in racionalnost
Okno tipa Koncept se od ostalih razlikuje po svojem
zmernem in lahkem, a hkrati elegantnem, izvirnem in
dodatno dodelanem dizajnu. Priljubljen je med arhitekti in oblikovalci, predvsem zaradi svojega vsestranskega
minimalizma prilagodljivega na različne okoliščine; od
neformalne elegance hiše na podeželju, do potreb za
obnovo in vse do dinamike sodobnih stanovanj v velikih
mestih.
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Zahvaljujoč uporabi različnih oblik steklitvenih letvic, lahko notranji videz ‘’preoblikujete’’.
Okno Koncept je sinonim za udobje in varnost, prav tako združuje odlične tehnične parametre in toplotno izolacijo.
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OKNA

SERIE UNIQUE

Končno so PVC okna lahko lepa in elegantna.
Z okni Unique in z zadnjo linijo Prolux se skupina TIP-TOP osredotoča na inovativno zasnovo, z neverjetno realistično podobo
pravega lesa. Najznačilnejši sestavni del linije Unique je estetika; preprosto unikatno. Linija Unique predstavlja drugačen način pogleda na vlogo okna, tj. kot integrirani del hišne opreme.
Zaobljena oblika krila, katero do danes še ni bilo moč videti na
tržišču, je plod sodelovanja projektantov podjetja in tehnologov dobavitelja ter hkrati rezultat več kot dve leti raziskav o
potrebah in željah kupcev, razvit v sodelovanju z mednarodnim
inštitutom Millward Brown. Revolucionarna oblika okenskega
krila pri liniji Unique je bila patentirana in zaščitena v Evropski
uniji kot model narejen v evropski skupnosti.
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PROLUX
Več svetlobe v vašem domu, zahvaljujoč večjim stekelnim površinam!
Inovativen in patentiran sistem okna, razvit v seriji oken UNIQUE, ki
dukt tega tipa na slovenskem trgu stavbnega pohištva. PROLUX je
trende novodobnega projektiranja doma, kjer ima ključno vlogo
prostornost. Atraktiven dizajn zapeljuje s svojo eleganco in izpopolni

je prvi proodgovor na
svetloba in
vsak prostor.

1

4

PROFIL

STEKLO

Inovativen, patentiran in eleganten 6 komorni profil, kakovostnega razreda A s kvadratno
ojačitvijo, kar je temelj za ustrezno
trdnost in trajnost profila.

Standardno vgrajeno dvoslojno
steklo koeficientom toplotne
prehodnosti Ug=1,0 W/m2K.
Možnost nadgradnje s troslojnim
steklom do faktorja Ug=0,6 W/
m2K.

6
2

TESNILA

5

PVC-P tesnila, z zvišano odpornostjo proti obrabi, staranju in
odpornostjo na atmosferske
vplive. Dostopna so v črni, rjavi in
sivi barvi, v skladu z barvo okna.

4
BARVE

5
2

3

Široka paleta lesnih barv s
povsem realističnim videzom
lesa in široka izbira zelo modernih drugih odtenkov. Bela
okna TIP-TOP so matirano dodelana v izogib neprijetnemu
“plastičnemu videzu” svetlečega
PVC-ja.
Dostopna
barvna
tehnika ColourFull.

1
6
Atraktiven dizajn
Okno PROLUX je sinergija unikatne in elegantne estetike s kakovostjo zagotavljanja varnosti
in odlične tehnologije.
Zahvaljujoč profilu kakovostnega razreda A, kot tudi sestavnim delom najvišje kakovosti, zagotavlja visoke standarde toplotne in zvočne izolativnosti.
Okno PROLUX odlikuje atraktiven in eleganten dizajn, ki sovpada z modernimi kot tudi klasičnimi gradnjami in notranjo opremo.
Detajlno estetsko dovršenost predstavljajo tesnila na zasteklitvenih letvicah, ki so nameščena pod kotom 45°, v harmoniji z unikatno obliko krila, ter sistem okovja CENTRAL HANDLE*, ki
omogoča sredinsko poravnanost kljuke in gibljivega stebrička pri dvokrilnih oknih.
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TOPLOTNA PREHODNOST
CELOTNEGA OKNA
Uw = 1,26 W/m2K (steklo Ug = 1,0)
Uw = 0,90 W/m2K (steklo Ug = 0,6)

OKOVJE
Okovje Winkhaus Pro Light s
patentirano protivlomno zaščito
Safe Location, s sistemom mikroventilacije ter protivlomnimi
vstavki. Protivlomni sistem Safe
Location, pričvrščen v kovinsko
ojačitveni profil, onemogoča
vstop vlomilcem. Visoka raven
okovja omogoča izvedbo skritega okovja - SELECT.

Uporaba sistema PROLUX predstavlja visoko raven udobja in stopnjo sofisticiranosti.
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*na voljo za doplačilo
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PIXEL
Do 22% več naravne svetlobe v vašem domu!
Inovativen in patentiran sistem okna, ki zahvaljujoč večjim stekelnim površinam omogoča kar
do 22% več naravne svetlobe. Okno PIXEL je revolucionaren pristop k stavbnemu pohištvu,
predstavlja novo dimenzijo okna, ki presega ustaljena pričakovanja. Z velikim ponosom ponazarja tehnološko mojstrovino.

1

4

PROFIL

STEKLO

Profil s 6 komorami kakovostnga razreda A+, z zunanjimi stenami debeline 3mm, okvir širine
70mm s kvadratnimi ojačitvami,
kar je temelj za ustrezno trdnost
in trajnost okna.

Standardno vgrajeno dvoslojno
steklo koeficientom toplotne
prehodnosti Ug=1,0 W/m2K.
Možnost nadgradnje s troslojnim
steklom 4Xglass faktorja Ug=0,5
W/m2K.

6
2

TESNILA

5

PVC-P tesnila, z zvišano odpornostjo proti obrabi, staranju in
odpornostjo na atmosferske
vplive. Dostopna so v črni, rjavi in
sivi barvi, v skladu z barvo okna.
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BARVE

3
5
2

Široka paleta lesnih barv s
povsem realističnim videzom
lesa in široka izbira zelo modernih drugih odtenkov. Bela
okna TIP-TOP so matirano dodelana v izogib neprijetnemu
“plastičnemu videzu” svetlečega
PVC-ja.
Dostopna
barvna
tehnika ColourFull.

1
6

TOPLOTNA PREHODNOST
CELOTNEGA OKNA

Minimalističen dizajn

3

Okno PIXEL je sinergija novodobne in minimalistične estetike s kakovostjo zagotavljanja varnosti in odlične tehnologije.
Zahvaljujoč profilu kakovostnega razreda A, kot tudi sestavnim delom najvišje kakovosti, zagotavlja visoke standarde toplotne in zvočne izolativnosti.
Okno PIXEL odlikuje minimalističen dizajn, ki sovpada z modernimi kot tudi klasičnimi gradnjami in notranjo opremo. Detajlno estetsko dovršenost predstavljajo steklitvene letvice, ki so
nameščene pod kotom 90°, v harmoniji s kvadratno obliko krila ter sistem okovja CENTRAL
HANDLE*, ki omogoča sredinsko poravnanost kljuke in gibljivega stebrička pri dvokrilnih oknih.
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*na voljo za doplačilo

Uw = 1,26 W/m2K (steklo Ug = 1,0)
Uw = 0,83 W/m2K (steklo Ug = 0,5)

OKOVJE
Okovje Winkhaus Pro Light s
patentirano protivlomno zaščito
Safe Location, s sistemom mikroventilacije ter protivlomnimi
vstavki. Protivlomni sistem Safe
Location, pričvrščen v kovinsko
ojačitveni profil, onemogoča
vstop vlomilcem. Visoka raven
okovja omogoča izvedbo skritega okovja - SELECT.
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WINERGETIC Standard
4

1

STEKLO

PROFIL

Standardno vgrajeno troslojno
steklo 4Xglass s koeficientom
toplotne prehodnosti Ug=0,5
W/m²K, polnjeno s plinom argon. Možnost vgradnje 4-slojne
zasteklitve s toplotno prehodnostjo do Ug=0,3 W/m²K.

Profil s 6/7 komorami nemške
blagovne znamke VEKA, z zunanjimi stenami debeline 3mm
KAKOVOSTNI RAZRED A++.
Skupna širina okna 102mm,
širina okvirja okna 82 mm.

6

2

5

BARVE

TRI TESNILA
Tri PVC-P tesnila, z zvišano
odpornostjo proti obrabi, staranju in odpornostjo na atmosferske vplive. Dostopna so v
črni, rjavi in sivi barvi, v skladu z
barvo okna.

Široka paleta lesnih barv s
povsem
realističnim
videzom lesa in široka izbira zelo
modernih drugih odtenkov.
Bela okna TIP-TOP so matirano
dodelana v izogib neprijetnemu
“plastičnemu videzu” svetlečega
PVC-ja.

4

3
2
1

3

Energetska učinkovitost in brezčasna oblika
Okno tipa Winergetic Standard združuje minimalistični stil z brezčasno obliko in visoko toplotno
izolacijo.
Zagotavlja vrhunsko udobje in zaščito pred nizkimi temperaturami.
Produkt Winergetic Standard je narejen iz 6/7 komornega profila, debeline 82 mm in sodi v
kategorijo najvišjega razreda energijske učinkovitosti – ZLATI RAZRED.

14

OKOVJE
Okovje Winkhaus Pro Light s
patentirano protivlomno zaščito
Safe Location, s sistemom mikroventilacije ter protivlomnimi
vstavki. Protivlomni sistem Safe
Location, pričvrščen v kovinsko
ojačitveni profil, onemogoča
vstop vlomilcem. Visoka raven
okovja omogoča izvedbo skritega okovja - SELECT.

6

5
TOPLOTNA PREHODNOST
CELOTNEGA OKNA
Kakovostni razred A+, Uw=0.63
s 4-slojnim steklom Ug=0.3.

7

TERMO DISTANČNIK
WARMATEC - opcijsko
Termodistančnik nove tehnologije – WARMATEC, ki je kombinacija odličnih parametrov in
estetskih lastnosti. Odlikuje ga
lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov, preprečuje nastajanje kondenza
in zmanjšuje toplotni koeficient
celotnega okna (Uw). Sestavljen je iz dveh materialov, spodnji del je izdelan iz nerjavečega
jekla (INOX) in zgornji del iz PVC
materiala z nizkim koeficientom
toplotne prevodnosti.

15

WINERGETIC Premium
4

1

PROFIL

STEKLO

Profil s 7/8 komorami nemške
blagovne znamke VEKA, z zunanjimi stenami debeline 3mm
KAKOVOSTNI RAZRED A++.
Skupna širina okna 102mm,
širina okvirja okna 82mm.

Standardno vgrajeno troslojno
steklo 4Xglass s koeficientom
toplotne prehodnosti Ug=0,5
W/m²K, polnjeno s plinom argon. Možnost vgradnje 4-slojne
zasteklitve s toplotno prehodnostjo do Ug=0,3 W/m²K.

2

6

5

ŠTIRI TESNILA
BARVE

Štiri PVC-P tesnila, z zvišano
odpornostjo proti obrabi, staranju in odpornostjo na atmosferske vplive. Četrto tesnilo pozitivno
vpliva na toplotne, zvočne in zrakotesne lastnosti. Dostopna so v
črni, rjavi in sivi barvi, v skladu z
barvo okna.

Široka paleta lesnih barv s
povsem
realističnim
videzom lesa in široka izbira zelo
modernih drugih odtenkov.
Bela okna TIP-TOP so matirano
dodelana v izogib neprijetnemu
“plastičnemu videzu” svetlečega
PVC-ja.
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3
2
1

6

5
TOPLOTNA PREHODNOST
CELOTNEGA OKNA
Kakovostni razred A++, Uw=0.63
s 4-slojnim steklom Ug=0.3.

7
3
TERMO DISTANČNIK
WARMATEC - opcijsko

Energetska varčnost in unikatna oblika
Okno tipa Winergetic Premium združuje minimalistični stil z visoko toplotno izolacijo.
Zahvaljujoč svojim lastnostim je glede varčevanja z energijo resničen preobrat na trgu.
Zagotavlja vrhunsko udobje in zaščito pred nizkimi temperaturami.
Produkt Winergetic Premium je narejen iz ekskluzivnega patentiranega 7/8 komornega
profila, debeline 82 mm in sodi v kategorijo najvišjega razreda energijske učinkovitosti
– ZLATI RAZRED.
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OKOVJE
Okovje Winkhaus Pro Light s
patentirano protivlomno zaščito
Safe Location, s sistemom mikroventilacije ter protivlomnimi
vstavki. Protivlomni sistem Safe
Location, pričvrščen v kovinsko
ojačitveni profil, onemogoča
vstop vlomilcem. Visoka raven
okovja omogoča izvedbo skritega okovja - SELECT.

Termodistančnik nove tehnologije – WARMATEC, ki je kombinacija odličnih parametrov in
estetskih lastnosti. Odlikuje ga
lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov, preprečuje nastajanje kondenza
in zmanjšuje toplotni koeficient
celotnega okna (Uw). Sestavljen je iz dveh materialov, spodnji del je izdelan iz nerjavečega
jekla (INOX) in zgornji del iz PVC
materiala z nizkim koeficientom
toplotne prevodnosti.
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WINERGETIC Premium Passive
5

1

PROFIL

OKOVJE

Profil s 7/8 komorami nemške
blagovne znamke VEKA, z zunanjimi stenami debeline 3mm
KAKOVOSTNI RAZRED A++.
Skupna širina okna 102mm,
širina okvirja okna 82mm.

Okovje Winkhaus Pro Light s
patentirano protivlomno zaščito
Safe Location, s sistemom mikroventilacije ter protivlomnimi
vstavki. Protivlomni sistem Safe
Location, pričvrščen v kovinsko
ojačitveni profil, onemogoča
vstop vlomilcem. Visoka raven
okovja omogoča izvedbo skritega okovja - SELECT.

2
7
SpaceBlock
SpaceBlock je inovativna kozmična tehnologija ojačitvenega
profila, ki je sestavljen iz jeklene
kvadratne ojačitve in posebnega vložka Aerogel, ki se nahaja v
podboju okna ter poliuretanske
pene v krilu okna. Aerogel je po
svoji strukturi odličen toplotni
izolator in ima eno najboljših vrednosti koeficienta trdnih materialov ter je izredno odporen na
vodo in vlago. Uporaba SpaceBlock ojačitve izboljša koeficient
toplotne prevodnosti profila okna
Uf in 0,96 W/m2K.

3

6

8
5
3

6

2
1

ŠTIRI TESNILA
Štiri PVC-P tesnila, z zvišano
odpornostjo proti obrabi, staranju in odpornostjo na atmosferske vplive. Četrto tesnilo pozitivno
vpliva na toplotne, zvočne in
zrakotesne lastnosti. Dostopna so v črni, rjavi in sivi barvi, v
skladu z barvo okna.

Energetska učinkovitost na najvišji ravni

4

Okno tipa Winergetic Premium Passive predstavlja resničen preobrat na trgu. Poleg ekskluzivne
patentirane oblike, sodi v sam vrh energetske učinkovitosti.
STEKLO

Zahvaljujoč inovativni kozmični tehnologiji termičnega vložka, ki se nahaja v notranjosti
profila okna in uporabi štiri slojnega stekla, predstavlja toplotno najbolj izolativno PVC okno na
slovenskem tržišču.
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Okna serije Winergetic Premium Passive so najboljša rešitev za nizko energetske in pasivne
gradnje.

Standardno vgrajeno troslojno
steklo 4Xglass s koeficientom
toplotne prehodnosti Ug=0,5
W/m²K, polnjeno s plinom argon. Možnost vgradnje 4-slojne
zasteklitve s toplotno prehodnostjo do Ug=0,3 W/m²K.

BARVE

4

Široka paleta lesnih barv s povsem realističnim videzom lesa
in široka izbira zelo modernih
drugih odtenkov. Bela okna
TIP-TOP so matirano dodelana v
izogib neprijetnemu “plastičnemu videzu” svetlečega PVC-ja.

7

TOPLOTNA PREHODNOST
CELOTNEGA OKNA
Kakovostni razred A++, Uw=0.61
s 4-slojnim steklom Ug=0.3.

8

TERMO DISTANČNIK
WARMATEC - opcijsko
Termodistančnik nove tehnologije – WARMATEC, ki je kombinacija odličnih parametrov in
estetskih lastnosti. Odlikuje ga
lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov, preprečuje nastajanje kondenza
in zmanjšuje toplotni koeficient
celotnega okna (Uw). Sestavljen je iz dveh materialov, spodnji del je izdelan iz nerjavečega
jekla (INOX) in zgornji del iz PVC
materiala z nizkim koeficientom
toplotne prevodnosti.
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DVIŽNO DRSNA VRATA HST

Dvižno drsna vrata HST predstavljajo idealno rešitev za
vsakogar, ki si želi pridobiti velike zastekelne površine, ki
omogočajo velik dotok svetlobe in prispevajo edinstven
značaj v notranjih predelih bivalnih prostorov.
So idealna rešitev za vile in luksuzne domove.
Uporabljena tehnologija dviganja in drsenja zagotavlja stabilnost in lahkotnost premikanja vratnih kril ter omogoča
premikanje z enostavnim pritiskom enega samega prsta!
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Vratna krila drsijo po
poglobljenem
pragu,
ki se odlikuje po visoki
stopnji toplotne izolacije
in po popolni neprepustnosti za vodo. Možno
je izdelati konstrukcije s
širokimi steklenimi okni
do več kot 6 metrov
širine.
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DRSNO NAGIBNA VRATA PSK

Drsno nagibna vrata PSK predstavljajo idealno rešitev za kar najboljše izkoriščanje
površine v bližini dostopov na terase in vrtove ter omogočajo pridobivanje koristnega in
funkcionalnega dodatnega prostora. Združujejo učinkovit izkoristek svetlobnosti odprtin
z izjemnimi vrednostmi toplotne izolacije.
Vsa drsno nagibna vrata podjetja TIP-TOP so opremljena z dodatnim statičnim profilom,
ki se nahaja v delilnem pokončnem profilu vrat.
PSK-Z - Sistem drsnega okovja, omogoča premikanje tudi vrat velikih dimenzij (do 4
metrov širine celotnih vrat) z izjemno lahkoto in z najmanjšim naporom.
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BALKONSKA VRATA
Balkonska vrata so namenjena zagotavljanju prostega dostopa do balkona, na
teraso ali vrt. Izdelana so iz profilov Koncept, Prolux, Pixel, Winergetic Standard,
Winergetic Premium in Winergetic Premium Passive. Dodatno so lahko balkonska
vrata opremljena z ustreznimi protivlomnimi sistemi RC1 in RC2 ter Macotronic
integriranimi senzorji alarmnih sistemov.

WIN CLICK
Sistem za inteligentno zapiranje, ki
omogoča zapiranje balkonskih vrat na
zapah iz zunanje strani. Preprečuje premikanje vratnih kril ob močnem vetru in
je opremljen z elegantnim in ergonomsko
oblikovanim aluminijastim nastavkom,
ki omogoča prijeten prijem. Sodi v
standardno opremo TIP-TOP balkonskih
vrat.

WIN STEP
Balkonska vrata so lahko opremljena z
znižanim pragom nove generacije WIN STEP.
Nizki prag WIN STEP predstavlja pomemben korak v tehnologiji toplotne izolacije in
praktičnosti uporabe PVC balkonskih vrat.
•
•

•
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Odlični parametri prihranka energije.
Višina samo 2 cm; elegantna estetska
rešitev, ki je priporočljiva tudi za starejše
in invalidne ljudi.
Nizki prag je zasnovan v okviru
sistema VEKA in realiziran s strani podjetja
Winkhaus, z integracijo najboljšega
okovja in z izboljšanjem varnosti vrat.
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BARVE

Skupina I - standardne barve

2178.001
zlati hrast

2178.007
oreh

2052.089
temni hrast

2065.021
mahagonij

49240
winchester

7016.05
anthrazitgrau

436.7003
anthrazitgrau

Skupina II

49233
siena rosso

2167.010
amarena

Skupina III

Da bi zadovoljili tudi najzahtevnejše kupce, TIP-TOP ponuja zelo bogat izbor barv, za
enostavno kombiniranje oken in vrat na kakršnokoli notranjo opremo ali zunanjost.
Okna TIP-TOP se odlikujejo v lesnih dekorjih, ki so neverjetno realistični in po bogatem izboru barvnih odtenkov, ki se pridružujejo beli barvi. Zlasti prijetni so barvni
odtenki izdelani v motni obdelavi, ki se zavestno močno razlikuje od bleščečega
videza, ki je sicer značilen za običajni PVC.

1379.05

9152.05

436.1001

7155.05-083

7038.05

7012.05

8875.05

3211.006-148

49237

3152.009

3162.002-156

9880 05-195

6005.05

6125.05

3003.05

3081.05

3005.05

1087.05

5007.05

9881 05-195

49122

31293002

8518.05

7251.05

Možna je izbira različnih barv, bodisi v notranjosti, zunanjosti ali obojestransko.

Na voljo je še več različnih barv iz skupine III
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KOEKSTRUZIJA PROFILA BARVNIH OKEN

TESNILA

Pri okenskih profilih lesnega dekorja (notranja in zunanja stran) se pod plastno folijo profilov
nahaja osnovno telo PVC profila v barvnem tonu plastne folije. Izvedba koekstrudiranja
okenskih profilov je pomembna za kakovostno dodelavo profilnih stičišč in zaščito pred
morebitnimi praskami.

Tesnila EPDM in PVC-P se odlikujejo po odličnih
lastnostih tudi na zelo širokem razponu temperatur,
vse od -50° do +120° Celzija. EPDM in PVC-P tesnila
imajo zvišano odpornost proti obrabi, staranju,
odpornost na atmosferske vplive in dobre zvočno
izolativne lastnosti.

Pri dvobarvnih okenskih profilih (notranja stran bele barve in zunanja stran lesni dekor) je za
razliko od drugih proizvajalcev, ki dodajajo plastno folijo lesnega dekorja neposredno na
beli profil, TIP-TOP eden redkih ponudnikov, ki uporablja tudi profile v barvnem tonu plastne folije (koekstruzija), s čimer zagotavlja enakomernost barve na varjenih delih, odpornost
v primeru morebitnih prask, daljšo obstojnost profilov in barvno obstojnost okna.

•

visoka odpornost na vremenske razmere, kot so
vlaga, para in UV sevanje

•

ohranjanje visoke prožnosti pri temperaturah EPDM
od -50 °C do +120 °C, PVC-P od -50 °C do +80 °C

•

dolga življenjska doba z enakovrednimi lastnostmi

•

visoka odpornost na različne agresivne kemične
snovi in topila

•

na voljo v treh barvah, črna, siva in rjava, odvisno
od izbire oken

Primer poškodbe TIP-TOP
koekstrudiranega profila

* Koekstruzija je standardno vključena pri produktu KONCEPT.
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OKNA NEPRAVILNIH OBLIK
Kreativnost se uveljavlja tudi z dodajanjem razgibanosti fasadam in notranjim prostorom.
Okna nepravilnih oblik, kot so na primer obokana, okrogla, trikotna in trapezoidna okna
so izdelana po posameznih projektih. Možno jih je vgraditi v vsak ambient in še posebej
tam, kjer ni dovolj prostora za vgradnjo oken tradicionalnih oblik ter zagotavljajo dodatno
osvetlitev notranjih prostorov.
V zaokroženem delu okna je v notranjosti profila vgrajena ukrivljena ojačitev iz
pocinkanega jekla v debelini 5mm, da se zagotovi kar največja stabilnost in doseže čim
daljša življenjska doba.

KLJUKE
HOPPE Secustik
Kljuke HOPPE SECUSTIK so na voljo za
doplačilo pri vseh tipih oken in balkonskih
vrat. Kljuke vodilnega evropskega proizvajalca
Hoppe. Gre za kombinacijo odličnega
oblikovanja in visoke kakovosti izdelave.
Izdelane so iz masivnega aluminija in se odlikujejo
po svoji ergonomski obliki ter predstavljajo
resnično dekorativen element vsakega okna.
Njihova posebna odpornost na obremenitve
jih postavlja na izjemno mesto med tovrstnimi
izdelki.
HOPPE SECUSTIK kljuke so prav tako varnostne, saj preprečujejo vrtenje trna (odprtje okna)
ob morebitnem prevrtanju iz zunanje strani.
Testirane so na 15 tisoč cikli zapiranj in odpiranj
(strog nemški standard se zadovolji z 10 tisoč
cikli). Na voljo so v petih originalnih barvah.

dESIGN+
Kljuke dESIGN+ so bile zasnovane v sodelovanju
s priznanim oblikovalskim studiem izključno pod
blagovno znamko Oknoplast. Oblika kljuke dESIGN+ ponuja moderen in minimalistični značaj.
Izdelane so iz masivnega aluminija, so vzdržljive in
udobne za uporabo.
Testirane so na 10 tisoč cikli zapiranj in odpiranj (po strogem
nemškem standardu). Na voljo
so v petih originalnih barvah.
Njihova posebna odpornost
na obremenitve jih postavlja na
izjemno mesto med tovrstnimi
izdelki.
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KRIŽI
Križi predstavljajo zanimiv dekorativni element, ki pri oknu še dodatno poudari eleganco v skladu
s tradicijo. Uporabljajo se za poudarek monumentalnega značaja zgradbe ali za posnemanje
razdelitev stekel v notranjosti okenskega krila. Ponudba TIP-TOP obsega križe, ki so razporejeni
po notranjosti ali zunanjosti zasteklitve, v različnih barvah in širinah.

STEKLITVENE LETVICE
Steklitvene letvice že od nekdaj spodbujajo domišljijo
arhitektov in opremljevalcev, ker posegajo v slog oken.
Poudarjajo individualni značaj zgradbe in ustvarjajo
prilagojeno okolje v notranjosti bivališča.

Medstekelni križi
• izdelani so iz aluminija
• na voljo so v štirih osnovnih širinah (8, 18, 26 in 45mm)
• na voljo so v lesnih barvah in v širokem razponu barvne lestvice RAL, tudi v dvobarvni različici

Lepljeni križi
• izdelani so iz PVC-ja
• na voljo so v treh osnovnih širinah (25, 40 in 55mm)
• na voljo so v enaki barvni lestvici kot okna TIP-TOP
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Z uporabo različnih steklitvenih letvic, lahko preoblikujemo
notranji videz okna.
Ponudba TIP-TOP obsega tri vrste letvic
• STANDARD, v minimalistični štirioglati obliki
• OVAL, baročno valovita oblika
• ART, zaobljena linija
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ZASTEKLITEV
TERMO DISTANČNIK – WARMATEC
WARMATEC - termo distančnik nove tehnologije, ki zagotavlja najboljše parametre in
estetske možnosti in je na voljo za doplačilo pri vseh tipih zasteklitev.
•
•
•
•

preprečuje kondenzacijo
zmanjšuje toplotne izgube z izboljšanjem koeficienta toplotne prehodnosti Uw
do 25% v primerjavi z običajnimi distančniki iz aluminija
izpolnjuje vse pogoje standarda DIN V 4108
10 let garancije proti uhajanju plina

WARMATEC distančnik je zasnovan iz dveh materialov, spodnji del je izdelan iz
nerjavečega jekla (INOX) in zgornji del je izdelan iz PVC materiala z nizkim koeficientom toplotne prevodnosti.
Odlikuje ga lastnost znatnega znižanja nastajanja toplotnih mostov na stičišču stekla
in okvirja ter posledično zmanjšuje toplotni koeficient celotnega okna (Uw).
Za zagotavljanje najboljših parametrov, toplotni most med steklom in distančnikom
ne sme biti prekinjen v vogalih. Tovrstna zasnova spajanja ima namreč učinek slabše
zatesnjenosti samega stekla in posledico uhajanja plina, kar zelo negativno vpliva na
toplotno izolativnost.
Vogali so sicer šibka točka pri spajanju običajnih distančnikih, vendar je z uporabo
Warmateca težava v celoti eliminirana, zahvaljujoč uporabi prožnega (elastičnega)
distančnika v vogalih, kateri očitno izboljšuje kakovostne in toplotne parametre stekla.
Warmatec distančnik omogoča izboljšano toplotno izolatovnost celotnega okna
tudi do 25%.

Pri sodobnih oknih zasteklitev opravlja veliko nalog. Po zaslugi uporabe najnaprednejših
rešitev, zasteklitev lahko služi kot ovira za absorbiranje hrupa, za zaščito domov pred
poskusi vloma, za zmanjšanje toplotnih izgub in prekomernega segrevanja notranjosti.
Vse serijske zasteklitve TIP-TOP oken vsebujejo Low E nanos - edinstvena oksidna plast
iz žlahtnih plinov, razpršena na notranjo stekelno površino, ki krepi stekelne toplotno
izolacijske lastnosti, omejuje transmisijo ultravijoličnih žarkov in učinek obarvanja
prenesene svetlobe, kljub temu pa ohranja izjemno transparentnost stekla. Na voljo je
širok izbor stekel.
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ORNAMENTNA STEKLA
So dekorativna stekla, ki oknu dodajajo eleganco in
ustvarjajo atmosfero intimnosti v notranjosti bivalnih prostorov. Uporabljajo se pri opremljanju notranjih prostorov
in so priporočljiva v bivalnih prostorih, ki zahtevajo višjo
stopnjo intimnosti (na primer kopalnica, pritličje). Na voljo
so v širokem izboru motivov.

STEKLA V PONUDBI
VARNOSTNO STEKLO

KALJENO STEKLO

PROTIHRUPNO STEKLO

• lepljeno ali plastno steklo

• povečana trajnost in odpornost,

• lepljeno ali plastno steklo

• sestavljeno iz dveh ali več plošč

dosežena s trenutno spremem-

• izjemno bivalno udobje

stekla debeline 3mm, ki so pove-

botemperature stekla med proi-

• spremenljive debeline stekla, vse

zane z enim ali dvemi sloji zaščitne

zvodnjo

Chinchilla

Kaša

Satinato

Delta mat

Silvit

Katedral

Master carre

Atlantic

Niagara

do 45 dB absorbiranja zvoka

• zagotavlja zaščito pri morebitnem

PVB folije debeline 0,38mm
• zagotavlja zaščito pri morebitnem
razbitju stekla se koščki ne razprši-

lomu se steklo razbije na majhne
delce s topimi robovi

jo, ti se v celoti zadržijo na zaščitni

TROSLOJNO STEKLO
• določa termoizolacijske parametre

foliji

okna

PROTIVLOMNO STEKLO

ABSORPCIJSKO STEKLO
(ANTISOL)

• debelina izolacijskega stekla od 36

• visoka sposobnost absorbiranja

• koeficient toplotne prehodnosti:Ug

• lepljeno ali plastno steklo

sončnih žarkov (sončnozaščitno

• sestavljeno iz dveh ali več plošč ste-

steklo)

kla debeline 4mm, ki so povezane
z dvemi ali štirimi zaščitnimi PVB

• na voljo v modri, zeleni, sivi ali rjavi

do 44mm
= 0,7–0,5 W/m2K
• dve komori, napolnjeni s plinom
argon

barvi

folijami debeline 0,38mm

ŠTIRISLOJNO STEKLO

• priporočljivo zlasti za domove, ki so
bolj izpostavljeni nevarnosti vloma
• odporno

na

več

udarcev

s

4 kilogramsko jekleno kroglo

REFLEKSNO STEKLO
(STOPSOL)

• določa odlične termoizolacijske

• na eni strani prevlečeno s kovinski-

• debelina izolacijskega stekla

• zagotavlja zaščito pri morebitnem

mi oksidi (tako imenovani odsev-

razbitju stekla se koščki ne razpršijo

ni premaz), s tem preprečuje del

ti se v celoti zadržijo na zaščitni foliji

sončnega sevanja in segrevanja
notranjosti
• na voljo v modri, zeleni, sivi ali rjavi
barvi

parametre okna
52mm
• koeficient toplotne prehodnosti:
Ug = 0,4–0,3 W/m2K
• tri komore, napolnjene s plinom
argon ali kriptonom
• podjetje TIP-TOP je prvi ponudnik
štiri slojnega stekla na slovenskem
trgu
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OKOVJE
Okovje zadnje generacije - Winkhaus, vodilnega nemškega proizvajalca na tem področju, model
Pro Light, ki je bogato opremljen in zagotavlja pravilno tesnenje oken. V standardni različici je okovje
opremljeno s patentirano protivlomno zaščito Safe Location, ki je privijačena neposredno na jekleno
ojačitev profila (za razliko od drugih standardnih okovij na tržišču) in s tem onemogoča vstop vlomilcem.
Okovje vsebuje varovalni sistem, ki v primeru napačne uporabe kljuke, onemogoča zdrs okenskega
krila s tečajev. Poleg tega je opremljeno z varovalnim sistemom za blokiranje nagiba okenskega krila
v odprtem stanju. Možnost nastavitve zagotavlja visoko zrakotesnost okna.
Okovje je v standardni različici opremljeno s prvo stopnjo mikroventilacije - 13mm in drugo
stopnjo mikroventilacije - 1mm.
Različne vrste mikro prezračevanja aktiviramo s postavitvijo okenske kljuke v različne položaje 45
stopinj.
Uporaba mikroventilacije - 1mm, zagotavlja dobro kakovost zraka, ki ga vdihavamo in preprečuje
neprijeten pojav plesni v notranjosti naših bivalnih prostorov. Poleg tega z oknom v tem položaju ne
pritegnemo morebitnih vlomilcev, saj sistem iz zunanje strani skoraj ni viden.
Dodatna možnost je nadgradnja okovja s posebnim protivlomnim I.S sistemom zapirnikov (iS=inteligent
security=inteligentna varnost), ki v kombinaciji z zapahi deluje kot zaklep okna in omogoča brezhibno
lahkotno in natančno delovanje okovja.
Visoka raven okovja omogoča estetsko dovršeno izvedbo skritega okovja - SELECT.
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CENTRAL HANDLE

OKOVJE SELECT – SKRITO OKOVJE

Sistem okovja, ki omogoča sredinsko poravnanost kljuke in gibljivega stebrička pri
dvokrilnih oknih. CENTRAL HANDLE zagotavlja manjše ovire in s tem več naravne svetlobe. Central handle je na voljo za
doplačilo le pri produktih PIXEL in PROLUX.

Skrito okovje predstavlja edinstveno funkcionalno
in tehnično rešitev ter zadovoljuje estetske simetrije
oken, ki jih zahtevajo zlasti ljubitelji minimalističnega
oblikovanja. SELECT skrito okovje omogoča zunaj nevidne tečaje, ki so pritrjeni na notranji strani
okna. SELECT zagotavlja izboljšano tesnenje oken.
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VARNOST
PROTIVLOMNO OKOVJE

Protivlomno steklo P4

Blagovna znamka TIP-TOP je pravi sinonim za varno hišo. Najrazličnejše in izjemno
inovativne protivlomne možnosti zagotavljajo našim strankam popolno varnost.

Dodaten varnostni sistem, ki je uporabljen pri protivlomnih oknih, je sestavljen iz stekla
razreda P4, izdelanega iz dveh plasti stekla, debeline 4 mm, ki so povezane s štirimi
protivlomnimi PVB folijami, od katerih ima vsaka po 0,38 mm debeline. Tovrstno steklo je
odporno na ponavljajoče udarce z jekleno kroglo, ki tehta 4 kilograme. V primeru razbitja
stekla protivlomna PVB folija zadrži drobce stekla in s tem zmanjša tveganje poškodb.

Okovje Maco Multi-Matic, ki se uporablja kot del standardne opreme, je opremljeno s
protivlomnimi elementi. V primerih, ko je bivališče še dodatno izpostavljeno nezaželenim
obiskom, je priporočljiva višja stopnja zaščite, katera se dosega z dodatnim protivlomnim okovjem, v skladu z ustreznimi evropskimi standardi, ki uvrščajo vgradne elemente
v razred protivlomne odpornosti “WK”.
Vsa okna TIP-TOP so že v standardni izvedbi opremljena z osnovnimi varnostnimi napravami: s protivlomnim zatičem z nasprotnim varnostnim delom, ki je pritrjen neposredno
na jekleno ojačitev v okvirju.
Dodatno so okna TIP-TOP lahko opremljena še z dvema dodatnima različicama
protivlomne zaščite iz razredov odpornosti RC1 in RC2.
Razred odpornosti RC1
• visoka zaščita pred poskusi vloma z izvajanjem fizične sile (brce, udarci, močnejši
udarci)
• protivlomni elementi, nameščeni v vsakem kotnem prostoru (po štiri za vsako okensko
krilo)
• jeklena plošča za zaščito pred vrtanjem
• uporaba kljuke s ključem ali kljuke z gumbom
• stekla večje debeline

Varnostno steklo
Lepljeno steklo, sestavljeno iz dveh plasti stekla, debeline 3 mm, in protivlomne folije PVB.
V primeru razbitja stekla protivlomna PVB folija zadrži drobce stekla in s tem zagotavlja
varnost uporabnika.

Kljuka s ključem
Kljuka s ključem je ključni element oken, ki sodijo v razred RC2 in je hkrati jamstvo za
visoko raven varnosti. Njena uporaba varuje pred prestavitvijo okovja in rotacijo kljuke v
nagibni položaj. Poseben vložek preprečuje prevrtanje vijakov, ki so namenjeni pritrditvi
kljuke. Kljuka s ključem varuje tudi pred vlomom z vrtanjem v okenski okvir iz zunanje
strani, saj preprečuje prisilno rotacijo.

Kljuka Secustik
Zahvaljujoč uporabi patentiranega blokirnega mehanizma je onemogočena rotacija
kljuke iz zunanje strani. Varnostna kljuka Secustik je na voljo za doplačilo pri vseh tipih
TIP-TOP oken in je na voljo v naslednjih barvah: bela, rjava, srebrna , medenina in zlata.

Razred odpornosti RC2
• visoka zaščita pred poskusi vloma z izvajanjem fizične sile kot tudi z uporabo
enostavnih orodij (na primer izvijačev, klešč)
• protivlomni elementi, nameščeni v vsakem kotnem prostoru
• dodatna razporeditev protivlomnih elementov v celotnem perimetru okenskega
okvirja
• jeklena plošča za zaščito pred vrtanjem
• kljuka z zaščito pred vrtanjem, kljuka s ključem
• protivlomno steklo P4, sestavljeno iz dveh plošč stekla debeline 4mm, ki so povezane
s štirimi zaščitnimi PVB folijami
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VARČEVANJE Z ENERGIJO
Sodobne tehnologije omogočajo zmanjševanje porabe energije,
bistveno znižujejo stroške ogrevanja ter prispevajo k varovanju
okolja. Bistvenega pomena je izbor oken s primernimi izolacijskimi parame tri in njihova ustrezna vgradnja. Za vse, ki menijo, da
je energetska učinkovitost prednostna naloga, TIP-TOP ponuja
številne inovativne rešitve.

Po zaslugi bogatih izkušenj na področju stavbnega pohištva predstavljajo že najbolj enostavna
PVC okna iz prodajnega programa TIP-TOP (na primer Koncept, opremljen s standardno zasteklitvijo 4/16/4) okna, ki izpolnjujejo stroge energetske predpise RAZREDA A (glejte tabelo
RAZREDOV PORABE ENERGIJE). Nadaljnje izboljšave, prav tako na področju RAZREDA A, je
možno doseči z uporabo štirislojnega stekla, ki omogoča pri modelih Winergetic Premium in
Winergetic Premium Passive doseganje vrednosti toplotne prehodnosti okna do Uw = 0,59
W/m²K.

• PROLUX in PIXEL
Tako PIXEL kot tudi PROLUX predstavljata inovativen in patentiran
sistem okna. Zasnova obeh je temeljila na jasnem cilju - omogočiti
VEČ NARAVNE SVETLOBE in ravno s to lastnostjo predstavljata prvo okno tega tipa na evropskem trgu. Značilnost okna PIXEL in PROLUX je nižji profil krila in prav ta konstrukcijski element
omogoča večje površina stekla in s tem do 22% več pretoka naravne svetlobe.

Ti dosežki dodajajo visoko vrednost vaši nepremičnini in zvišujejo karakteristike izolativnosti,
ki bistveno prispevajo k izboljševanju ENERGETSKEGA CERTIFIKATA vašega bivališča.

• Termo distančnik Warmatec
Popolnoma izpolnjuje vse pogoje, ki so navedeni za tako imenovani “warm edge”, ki jih postavlja strog evropski standard DIN V 4108.
Preprečuje nastajanje toplotnega mostu in zmanjšuje toplotne
izgube do 25 % v primerjvi z običajnimi aluminijastimi distančniki,
ter bistveno zmanjšuje pojavljanje kondenza na steklih.
• SpaceBlock
Inovativna kozmična tehnologija ojačitvenega profila okna Winergetic Premium Passive, ki je sestavljen iz jeklene kvadratne konstrukcije in posebnega vložka Aerogel, ki se nahaja v podboju okna
ter poliuretanske pene v krilu okna Winergetic Premium Passive.
Aerogel je po svoji strukturi najboljši toplotni izolator na svetu in
ima eno najboljših vrednosti koeficienta trdnih materialov, ter je
izredno odporen na vodo in vlago. Aerogel je izjemni material, ki
ga uporablja NASA za izolacijo raketoplanov.
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NIZKA PORABA

• Štirislojno steklo
Debeline 52mm z odličnimi parametri toplotne izolacije Ug = 0.4
ali 0.3, tri komorne polnjene s plinom argon ali kripton. Izjemno
izolativno štirislojno steklo, ki je na voljo v seriji Winergetic, bistveno vpliva na izolativne lastnosti okna in prispeva k zmanjšanju
toplotnih izgub.

ZLATI

WINERGETIC Premium, WINERGETIC Premium Passive
WINERGETIC Standard
PROLUX, PIXEL, KONCEPT

VISOKA PORABA

• Winergetic Premium in Winergetic Premium Passive.
Okna z visokim energetskim prihrankom, ki jh odlikujejo najboljši
parametri toplotne izolacije. Profil s 7/8 komorami - ZLATI RAZRED.
Serija Winergetic združuje patentirano minimalistično obliko z visoko stopnjo varčevanja z energijo.

Razredi energetske porabe
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okna in vrata.

