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JUDEŽ SOLAR ALU
Nova panoramska okna SOLAR ® so zaradi inovativne konstrukcijske rešitve vpenjanja stekla na
okenski okvir svetlobno najoptimalnejša in zato edinstvena. Svetlobni izkoristek je do 12 % večji
od standardnih oken.

Okno, ki bo razsvetlilo tudi najbolj oddaljene kotičke.
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SOLAR ALU
TEHNIČNI PODATKI
Model:
Material:

SOLAR ALU
LES - ALU

Toplotne prevodnost (Ug):

do Ug = 0,5 W/m2k

Toplotna prevodnost (Uw):

do Uw = 0,71 W/m2k

Zasteklitev:

troslojna

Varnostno okovje:

da – skrito

Debelina okvirjev:

70 mm

Debelina kril:

70 mm

Tesnilo:

da

ALU maska:

da

OKNA IN VRATA
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PROTECT
Patentirana panoramska okna Protect ® s prepoznavnim minimalističnim dizajnom in
odličnimi energetskimi lastnostmi so prava izbira za vgradnjo, bodisi v najmodernejše
zgradbe, bodisi v klasične zasnove ali prenove starejših hiš.

Protect 78

PREMIUM
Premijski razred modernih ALU+LES oken Premium, zasnovanih za najzahtevnejše kupce, odlikuje odlično razmerje med prefinjeno estetiko in funkcionalnostjo. Brez zunanjega vzdrževanja.

Premium Alu 92 Soft

Premium Alu 78 Soft

Premium Alu 78 Flat

LASTNOST

VREDNOST

LASTNOST

VREDNOST

Material

EGS steklo - LES smreka

Material

ALU - LES smreka

Debelina

78 mm

Debelina

92 / 78 mm

Toplotna prevodnost

do Ug = 0,60 W/m K

Toplotna prevodnost

do Ug = 0,5 W/m2K / do Ug = 0,6 W/m2K

Dodatno

Patentirana izvedba

Dodatno

Poravnani okvirji

2
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PASIV

NATUR
Vrhunska lesena okna Natur z odličnimi termoizolativnimi lastnostmi primerna za
vgradnjo v moderne ali tradicionalne objekte. Odlikuje jih velika izbira različnih profilov, tipov zasteklitve in cenovna fleksibilnost.

Natur 92

Natur 78

Natur 78 Flat

Natur 68

Okna Judež Pasiv namenjena za nizko energijsko vgradnjo so zasnovana s poudarkom
na okolju prijaznih materialih, odlični toplotni izolativnosti ter inovativnih rešitvah kombinacije lesa, aluminija in stekla.

Protect 110 Pasiv

Premium 110 Flat Pasiv

LASTNOST

VREDNOST

LASTNOST

VREDNOST

Material

macesen / smreka

Material

EGS steklo - LES smreka / ALU - LES smreka

Debelina

92 / 78 / 68 mm

Debelina

110 mm

Toplotna prevodnost

do Ug = 0,5 W/m K / do Ug = 0,6 W/m K / do Ug = 1,1 W/m K /

Toplotna prevodnost

do Ug = 0,5 W/m2K

Dodatno

Poravnani okvirji

Dodatno

Patentirana izvedba / Poravnani okvirji

2
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PROTECT®

Toplotna
prevodnost

Ug

0,60
W/m K

Patentirana linija panoramskih oken in vrat PROTECT® je prepoznavna po minimalistični borduri na

2

kaljenem steklu debeline 6 mm. Minimalistični dizajn
primeren za arhitekturno najzahtevnejše objekte, ob

Toplotna
prevodnost

odlični funkcionalnosti in energetski učinkovitosti uvr-

Uw

šča ta okna v sam vrh ponudbe panoramskih oken.

0,89
W/m K

Moderni izgled brez vidnih okvirjev s fasadne strani,

2

različne debeline stekel v troslojni zasteklitvi, dobra
zvočna ter termična izolativnost so jamstvo za popolno zadovoljstvo. Inovativni koncept PROTECT® zasteklitve je patentiran, modelsko pa so okna PROTECT®
zaščitena v državah EU.
V ponudbi sta dva modela PROTECT® – klasični Protect 78 ter izvedba primerna za pasivno gradnjo Protect 110 Pasiv (glej stran 12).

TEHNIČNI PODATKI
Model:
Material:

Protect 78
ESG steklo - LES smreka

Debelina:

78 mm

Toplotne prevodnost (Ug):

do Ug = 0,6 W/m2k

Toplotna prevodnost (Uw):

do Uw = 0,89 W/m2k

Zasteklitev:

troslojna debeline 40

Varnostno okovje:

da – skrito

Debelina okvirjev:

78 mm

Debelina kril:

78 mm

Tesnilo:

da – skrito

ALU odkapni profil:

da

ALU krilni odkapnik:
Dodatno:

da
poravnani okvirji

Aproksimativne vrednosti toplotne prevodnosti vezane na fasadno izolacijo

Protect 78

patentirana okna protect® | 7

Stanovanjske hiše v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški.
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PREMIUM

Toplotna
prevodnost

Ug

0,50*
W/m K

Premijski razred ALU+LES oken Premium, zasnovanih za najzahtevnejše kupce odlikuje, odlično raz-
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merje med prefinjeno estetiko, funkcionalnostjo in
energetsko varčnostjo.

Toplotna
prevodnost

Uw

Atraktivni videz ALU zaščite, ki v celoti prekriva fa-

0,73*
W/m K

sadni del okna in zakriva leseni okvir, omogoča rabo
oken v najrazličnejših tipih zgradb, tako modernih po-

2

slovnih ali večstanovanjskih objektih, kot klasičnih in
enostanovanjskih hišah.
Zaradi ALU zaščite na zunanji strani imajo okna Premium tudi daljšo življenjsko dobo ter izboljšane energetske karakteristike. Navkljub ALU dodatkom pa
okno vseeno "diha" in v prostoru ustvarja prijeten občutek domačnosti.

TEHNIČNI PODATKI
Modeli:

Premium 92 Soft | Premium 78 Soft | Premium 78 Flat

Material:

ALU - LES smreka

Debelina:

92 | 78 | 78 mm

Toplotne prevodnost (Ug):

do Ug = 0,5 | 0,6 | 0,6 W/m2k

Toplotna prevodnost (Uw):

do Uw = 0,73 | 0,89 | 0,89 W/m2k

Zasteklitev:

troslojno debeline 48 | 40 | 40

Varnostno okovje:

da | da | da

Debelina okvirjev:

92 mm | 78 mm | 78 mm

Debelina kril:

92 mm | 78 mm | 78 mm

Tesnilo:
ALU odkapni profil:
ALU krilni odkapnik:
Dodatno:

* Navedene vrednosti toplotne prevodnosti
veljajo za model Premium Alu 92 Soft.

da
ALU maska
ALU maska
poravnani okvirji

Aproksimativne vrednosti toplotne prevodnosti vezane na fasadno izolacijo

Premium Alu 92 Soft

Premium Alu 78 Soft

Premium Alu 78 Flat
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Stanovanjska soseska JARUN, Zagreb, Hrvaška
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NATUR

Toplotna
prevodnost

Ug

objekte, tako moderne kot tradicionalne.

0,50*
W/m K

Linijo oken Judež Natur odlikuje bogata izbira različ-

Toplotna
prevodnost

Vrhunska lesena okna Natur z odličnimi termoizolativnimi lastnostmi so primerna za vgradnjo v različne

2

Uw

nih lesenih profilov, od 68 mm, 78 mm, 92 mm do naj-

0,73*
W/m K

močnejšega 110 mm profila, ter različnih tipov zasteklitve zasteklitve – dvo ali troslojne.

2

Poleg odlične funkcionalnosti, termičnih lastnosti je
njihova prednost tudi cenovna dostopnost in možnost
prilagajanja željam naročnika.

TEHNIČNI PODATKI
Modeli:
Material:
Debelina:

Natur 92 | Natur 78 | Natur 78 Flat | Natur 68
macesen/smreka
92 | 78 | 78 | 68 mm

Toplotne prevodnost (Ug):

do Ug = 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,1 W/m2k

Toplotna prevodnost (Uw):

do Uw = 0,73 | 0,89 | 0,89 | 1,3 W/m2k

Zasteklitev:

troslojno debeline 48 | 40 | 40 | dvoslojno debeline 24

Varnostno okovje:

da

Debelina okvirjev:

92 | 78 | 78 | 68 mm

Debelina kril:

92 | 78 | 78 | 68 mm

Tesnilo:

da

ALU odkapni profil:

da

ALU krilni odkapnik:
Dodatno:

* Navedene vrednosti
toplotne prevodnosti
veljajo za model
Natur 92.

da
poravnani okvirji

Aproksimativne vrednosti toplotne prevodnosti vezane na fasadno izolacijo

Natur 92

Natur 78

Natur 78 Flat

Natur 68
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For Friends Hotel *****, Seefeld in Tirol, Avstrija
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PASIV

Toplotna
prevodnost

Ug

0,50*
W/m K

Okna Judež Pasiv smo razvili za namen sodobne pasivne gradnje. Zasnovana so s poudarkom na okolju
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prijaznih materialih, odlični toplotni izolativnosti in
inovativnih rešitvah kombinacije lesa, aluminija in

Toplotna
prevodnost

stekla.

Uw

0,71*
W/m K

V ponudbi sta dve seriji oken: Pasiv Premium in Pasiv
Protect, ki predstavljata nadgradnjo osnovnih progra-

2

mov z inovativnimi rešitvami primernimi za pasivno
gradnjo.
Z izborom oken Pasiv za vašo pasivno gradnjo pridobite okno odličnih energetskih lastnosti, prefinjenega
izgleda ter prilagojenega vašim željam.

TEHNIČNI PODATKI
Modeli:
Material:

Protect 110 Pasiv | Premium 110 Flat Pasiv
ESG steklo – LES smreka | ALU – LES smreka

Debelina:

110 mm

Toplotne prevodnost (Ug):

pod Ug = 0,5 W/m2k

Toplotna prevodnost (Uw):

pod Uw = 0,71 W/m2k

Zasteklitev:

troslojno debeline 52

Varnostno okovje:

da – skrito

Debelina okvirjev:

110 mm

Debelina kril:

110 mm

Tesnilo:

* Navedene vrednosti toplotne prevodnosti
veljajo za oba modela Protect 110 Pasiv in Premium 110 Flat Pasiv

da

ALU odkapni profil:

da | ALU maska

ALU krilni odkapnik:

da | ALU maska

Dodatno:

poravnani okvirji

Aproksimativne vrednosti toplotne prevodnosti vezane na fasadno izolacijo

Protect 110 Pasiv

Premium 110 Flat Pasiv
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Stanovanjski in poslovni objekti v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški.
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Panoramske stene
Skrivnost neizčrpne privlačnosti panoramskih sten se skriva v svobodi hipnega prehajanja med različnimi ambienti in neposrednem stiku z okoljem,
ki obdaja vaš dom ali poslovni prostor. Z modernimi ali stilnimi panoramskimi stenami Judež se tako lahko dotikate horizonta vsak dan.
V ponudbi panoramskih sten Judež je več tipov panoramskih sten:
- zložljive stene (harmonike) z razponom pokritja širine odprtine do 6 metrov,
- dvižno drsne stene primerne za velike gabarite odprtin širine do 9 metrov.
Panoramske stene Judež odlikuje preprosta uporaba, masivna izvedba ter
kakovostno okovje, ki sta jamstvo estetskega užitka ter dolgoletnega brezhibnega delovanja.

panoramske stene | 15

For Friends Hotel *****, Seefeld in Tirol, Avstrija
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POLKNA IN
DODATKI ZA
OKNA
Naša okna lahko opremite z različnimi funkcionalnimi in estetskimi dodatki: polkni, roletami, žaluzijami in križi za učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi, ustvarjanje prijetne sence v poletnih

Nalepljeni

Medstekelni

Steklodeljivi

ali doseganje energetskih prihrankov v zimskih

Križi

mesecih.

S križi lahko nadgradite osnovni izgled oken in okna prilagodite vaših estetskim zahtevam ali
izgledu lokalnemu okolju.

Izdelujemo različne vrste polken:
- polkna s fiksnimi ali gibljivimi lamelami,
- polkna s polnili,
- plank polkna.

Rolete in zunanje žaluzije
Kot dodatek k oknom ponujamo širok izbor rolet v različnih izvedbah, zunanje žaluzije, komarnike, ki so lahko samostojni ali integrirani,

(c) Roletarstvo Medle

notranje žaluzije, plise zavese….

Predokenska vidna

Predokenska podometna

Nadokenska

Zunanje žaluzije Krpan

Zunanje žaluzije Krater

DODATKI ZA OKNA | 17

Stanovanjski in poslovni objekti v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški.
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VRATA
Majhne podrobnosti, ki odsevajo vaš stil in način
življenja, so bistvene, da vaš bivalni prostor postane dom in ravno zato vrata predstavljajo mnogo več, kot se zdi na prvi pogled. Vrata so dejansko prvi stik z vami, vašim domom ali podjetjem,
ker predstavljajo prehod iz javnega v zasebni prostor. Zato vratom tudi v našem podjetju posvečamo veliko pozornost, tako v kontekstu funkcionalnosti, varnosti kot oblike in sporočilnosti.
Po vaših željah vam izdelamo stilna ali moderna
vhodna ali notranja vrata na klasični zasnovi ali na
platformi PROTECT® z velikim izborom materialov,
polnenj, kljuk, stekel in ostalih dodatkov. Izdelujemo tudi notranja zvočno izolativna furnirana vrata
različnih oblik ter zahtevnosti.

VRATA | 19

Stanovanjski in poslovni objekti v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški.
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PROJEKTI PO MERI
Tradicija izvajanja kompleksnih naročil, skrb za stavbno dediščino,
inovativni pristopi ter poznavanje in kombiniranje najrazličnejših
tehnologij obdelave lesa, kovin ter stekla nam omogoča realizacijo
številnih najzahtevnejših projektov po meri.
Za naše stranke izdelujemu tudi starinska dvojna okna, stilne ograje,
balkone, gange, verande in terase. Polega idejne zasnove in tehnološke izvedbe, vse navedeno tudi zmontiramo »na ključ«.

PROJEKTI PO MERI | 21

Stanovanjski in poslovni objekti v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški.
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Širok izbor barv in dodatkov

POSEBNE IZVEDBE
IN OBLIKE

S širokim barvnim izborom površinskih obdelav lesa, okovja in dodatkov lahko uresničimo vsa pričakovanja naročnikov. V svojo ponudbo vključujemo poleg našega lesa, tudi materiale najboljših
evropskih proizvajalcev, katerih atestirana kakovost sta preverjeni

Uporaba oken standardnih dimenzij in oblik vedno ni mogoče, zato naša okna
izdelujemo tudi v nestandardnih dimenzijah in oblikah, prilagojene arhitekturnim zamislim in specifičnim prostorskim zahtevam, vendar še vedno ob upoštevanju vseh tehničnih standardov (okrogla in polokrogla lesena okna, okna in
vrata nepravilnih oblik ipd.).

tudi v ekstremno ostrih in spremenljivih podnebnih razmerah.
Skrb za zdravo bivalno okolje, polepšano z enim od stoterih barvnih
odtenkov po izbiri naročnika, nas pozicionira kot ekološko osveščenega proizvajalca stavbnega pohištva.

Nagibno okno

Enokrilno okno

Enokrilno okno z
nadsvetlobo

Dvokrilno okno

Dvokrilno okno s
pokončnikom

Tridelno okno

Dvokrilno okno z
nadsvetlobo

Fiksno okno

Fiksna balkonska
vrata

Enokrilna balkonska
vrata

Dvokrilna balkonska
vrata

Drsna panoramska
stena

Zložljiva panoramska
stena

Prisekano okno

Poševno okno

Polokroglo okno

Okroglo okno

Trikotno okno 90

Trikotno okno

Večkotno okno

Gotsko okno
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INOVATIVNA LESENA OKNA IN VRATA JUDEŽ
Ljubezen do lesa nadgrajena z visoko tehnologijo, inovativnimi pristopi, lastnim razvojem oken in vrat so, ob bogati tradiciji, osrednja vodila delovanja podjetja Mizarstvo
Judež d.o.o.
Naše izdelke že 25 let uspešno vgrajujemo v poslovne, večstanovanjske ali enodružinske objekte v Sloveniji in po celotni srednji Evropi, vse od Nemčije, Avstrije, Italije do Hrvaške.
Mizarstvo Judež d.o.o. – tradicija in kakovost.

OKNA IN VRATA

design> studiomazzini.si/2019; foto> arhiv Mizarstvo Judež d.o.o., 3Dgrafika.si, shutterstock.com

OKNA IN VRATA

Mizarstvo Judež d.o.o.
Radna 30
SI-8294 Boštanj
Slovenija, EU
Tel: +386 (0)7 81 60 930
Fax: +386 (0)7 81 60 932
E-mail: mizarstvo.judez@siol.net
www.judez.eu

