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Izmere na domu 
Po izdelavi ponudbe naredimo  
brezplačne izmere.

Izdelava oken Po merI
vaša okna so unikat, ki ga izdelamo  
po vaši meri.

BrezPlaČno SveTovanJe 
Skupaj z vami pripravimo optimalen izbor 
oken in vrat za vaš dom.

odvoz STarIh oken
obstoječa okna demontiramo, odpeljemo                                                                                  
in poskrbimo za ekološko uničenje.



mizarstvo Perko d.o.o.
Smo proizvajalci visoko kvalitetnega stavbnega pohištva: oken in 
vhodnIh vraT.  kljub našemu utečenemu asortimanu, 
še vedno ostajamo odprti tudi za vaše zamisli ter jih skušamo uresničiti 
na najboljši možen način.
naš proizvodni program vam ponuja okna modernih oblik in tudi 
okna starinskih oblik, slednja, so primerna tudi za vgradnjo v objekte 
zaščitene s strani zavoda za varstvo kulturne dediščine.

ker nam je mar  - okolju prijazno podjetje
z izbiro naših oken se boste odločili za zdrav, varen in varčen dom, saj sodobna proizvodnja lesenega stavbnega pohištva zagotavlja odlične rezultate in je primerna tudi za vgradnjo v energijsko varčne pasivne 
hiše. naša okna nastajajo v skladu s strogimi ekološkimi standardi, dosegajo minimalne toplotne izgube in so prijazna tako do ljudi, kot do narave in energetskih virov.  za samo tehnološko izdelavo oken se 
porabi veliko električne energije, zato vso energijo, ki je potrebna pri izdelavi oken, od leta 2013 pridobivamo na okolju prijazen način. S tem pripomoremo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

naŠemu  znanJu  In  IzkuŠnJam  So  zauPalI  Že  mnoGI! zauPaJTe nam  TudI  vI!

Izmere na domu dodatki kakovostna vgradnja
Brezplačno svetovanje Širok izbor dodatkov Izkušeni mojstri

Celostna storitev

Brezplačno svetovanje 
Skupaj z vami pripravimo optimalen izbor oken  
in vrat za vaš dom.

Izmere na domu 
Po izdelavi ponudbe, naredimo brezplačne izmere.

Izdelava oken po meri
vaša okna so unikat, ki ga izdelamo po vaši meri.

Širok izbor dodatkov 
Preverite našo ponudbo.

Odvoz starih oken
obstoječa okna demontiramo, odpeljemo in poskrbimo  
za ekološko uničenje.

Kakovostna vgradnja oken 
klasična vgradnja, ral vgradnja .   

Obdelava okenskega okvirja 
obdelava špalet in okenskih polic.

na PravI PoTI



 

les je naraven material z izjemno 
izolacijsko sposobnostjo in prinaša 
prihranke pri stroških ogrevanja in 

hlajenja. Izguba temperature se meri  
z uw indeksom.

Indeks uw ≤ 0,8 W/m2k je merilo za 
najkakovostnejša PaSIvna okna.

Pri oknih slabe kakovosti lahko izgubimo 
tudi do 40 % energije.

les je živ material, ki diha in soustvarja 
pogoje za zdravo bivanje, saj uravnava 

relativno vlažnost v prostoru in ni 
elektrostatičen.

Plastična okna prostor neprodušno 
zaprejo in ustvarjajo vlago v prostoru.

Izdelki iz lesa imajo dolgo življenjsko 
dobo, pogosto z leti še pridobivajo na 

kakovosti.

   aluminijasta obloga na zunanji strani 
okno dodatno zaščiti, zato dodatno

vzdrževanje ni potrebno. Življenjska doba 
okna pa se na ta način podaljša. 

Čista proizvodnja z manjšo porabo 
energije in izpustov Co2 v primerjavi 

z drugimi proizvajalci oken. les lahko 
recikliramo in ponovno uporabimo.

v nasprotju s prepričanjem les ponuja celo 
večjo odpornost proti ognju kot beton, 

saj zogleneli deli lesa delujejo kot naravni 
ščit. v primeru požara les ne oddaja 

strupenih plinov, lesena okna ostanejo 
dalj časa konstrukcijsko stabilna.

Preverite ponudbo oken - vhodnih vrat.

les. Toplina doma.
Les je material, ki človeka dobesedno spremlja od zibelke do groba. Narava nam ga je podarila v obilnih količinah in z optimalnimi lastnostmi tako za uporabo kot za obdelavo.
les nam je blizu, je lep in topel na dotik, omogoča izjemne možnosti obdelave, je varnejši od umetnih materialov, bolj prijazen do narave in je obnovljiv. lesena okna niso le lepa na pogled, ampak so tudi 
funkcionalna.  les diha in v bivalnih prostorih zagotavlja ustrezno mikroklimo, saj vpija odvečno vlago in jo v prostor oddaja, ko je to potrebno. Funkcionalnost lesenih oken z izredno nizkim faktorjem 
toplotne in zvočne prevodnosti dosegamo z najnovejšimi konstrukcijskimi in zasteklitvenimi rešitvami, zato naša okna ustrezajo tudi vgradnji v nizkoenergetske in pasivne hiše.

enerGeTSko varČen zdrav TraJnoSTen ekoloŠkI PoŽarno varen
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Čas za zamenjavo oken
vsakdo, ki ima nekaj desetletij staro hišo, se slej ko prej sreča z vprašanjem zamenjave starih oken z novimi. Prve misli o zamenjavi,  
nas največkrat prešinejo tedaj, ko opazimo, da je račun za ogrevanje iz leta v leto večji in ko pod nogami čutimo neprijetno pihanje, 
čeprav so vsa okna in vrata zaprta. morda opazimo, da se strese cela dnevna soba, ko mimo hiše pelje tovornjak, ali da precej 
razločno slišimo kričanje otrok, ki se igrajo na dvorišču. ko se naštetemu pridruži še težko zapiranje, zviti  okvirji ter že na pogled 
dotrajana in grda okna, tedaj ni več časa za razmišljanje ampak za konkretna dejanja.

Dobro je vedeti:
les je glede Co2 bilance zelo ugoden material, saj se 
pri rasti 1m3 lesa absorbira 2 toni Co2  iz ozračja. za 
primerjavo: za izdelavo 1m3 PvC-ja v zrak izpustijo 5 ton 
Co2 , za izdelavo 1m3 aluminija pa celo preko 25 ton Co2 .  
Torej je leS edini pravi osnovni material pri izdelavi oken 
za zmanjšanje količine toplogrednih plinov. v Sloveniji 
letno na prebivalca zraste cca. 7,5m3 lesa, posekamo pa 
ga le 3m3 na prebivalca, tako da se naši gozdovi “starajo” 
enako kot naše prebivalstvo  (stara drevesa absorbirajo 
manjCo2 , kot bi ga nova, mlada...). Če lesene odpadke oz. 
stara okna potem “kurimo” kot biomaso za ogrevanje, 
lahko rečemo, da pridemo do Co2 nevtralnega materiala 
(Co2  se zgolj vrne v ozračje, medtem ko se pri uporabi 
fosilnih goriv v celoti doda v ozračje). za vse materiale,
ki proizvajajo toplogredne pline, pa Slovenija po 
kjioskem protokolu plačuje kazen za presežene emisije.

Material: les ali les+aluminij
LES  
osnova lesenega okna je najpogosteje les smreke, saj 
ima slednji najboljše toplotno izolativne karakteristike. 
Glede na barvne zahteve pa se lahko odločite tudi za
macesnov les.

LES + ALUMINIJ  
okna v kombinaciji lesa in alu-maske na zunanji strani, ki 
les dodatno ščiti pred vremenskimi pogoji, praktično ne 
potrebujejo dodatnega vzdrževanja.

BARVE  
Izberite barvo iz barvne karte mizarstva Perko, d.o.o.

Energetska učinkovitost čim nižji Uw indeks
energetska učinkovitost se meri z uw indeksom 
izgube temperature. nižji indeks uw pomeni manjšo 
toplotno prehodnost okna in večjo varčnost okna. 

KAKOVOST STEKEL Pasivna okna z 
visokoizolacijsko trislojno zasteklitvijo dosegajo 
najvišje energetske standarde.

Energijsko varčna okna Perko 
uw ≤ 0,8 W/m2k Perko 78
uw ≤ 0,9 W/m2k Perko 68 - troslojna zasteklitev
uw ≤ 1,1 W/m2k Perko 68 - dvoslojna zasteklitev
uw ≤ 1,3 W/m2k 

Energijsko potratna okna
uw ≤ 2,5 W/m2k okna leta 1980
uw ≤ 3,5 W/m2k okna leta 1956

Dvoslojna ali troslojna zasteklitev
Toplotna prehodnost okna, ki jo označimo z indeksom uw, nam pove, koliko toplote (w) prepusti okno na m2 površine. Pri izbiri oken 
je ključnega pomena tudi faktor toplotne prehodnosti stekla ug. nižji faktor ug pomeni višjo toplotno izolativnost okna. Izolacijska 
stekla, ki jih vgrajujemo v okna, so sestavljena iz stekel z nizkoemisijskim nanosom. medstekelni prostor je polnjen s plinom, ki ovira 
prehod toplote. Poleg izbora troslojne ali dvoslojne zasteklitve lahko izberete tudi zvočno-izolativna, varnostna in ornamentna 
stekla.

okna izbiramo glede na klimatske pogoje. okna vgrajena v hišo na Primorskem, bo kriterijem po uw energetski učinkovitosti 
zadostila tudi v energetsko nižjih skupinah.

ker delamo s srcem.
odločitev za okna, vrata in druge izdelke mizarstva Perko ni le odločitev vašega srca.  
argumenti za odločitev so tudi praktično prepričljivi.



Prevodnost okna glede na vgrajena steklo Prevodnost okna glede na vgrajena steklo

Perko  68mm
Naš najbol prodajen tip okna je okno debeline 68mm. Okno je narejen po zadnjih tehnološko razvojnih smirnicah, 
kar omogoča odlično toplotno ter zvočno izolativnost.

vsa okna mizarstva Perko nudijo bivalno udobje za vsakdanjo rabo. Izdelana so iz smrekovega ali macesnovega lesa s 4-slojnim 
nanosom barve. uporabnikom zagotavljajo popolno funkcionalnost ob nizkem faktorju toplotne prevodnosti, saj v primerjavi s 
starimi okni zagotavljajo do 5-krat manjše toplotne izgube. Pri izdelavi uporabljamo kakovostne materiale, izbran les in preverjene 
dobavitelje stavbnega okovja. okna bodo tako dobro tesnila in se mehko zapirala tudi po številnih odpiranjih in zapiranjih.

Standardna lesena okna debeline 68mm so primerna za običajne objekte, tako novogradnje kot pri menjavi starih oken.

Smreka 68    4-16-4  ug = 1.1 Uw=1,25 W/m2K

Smreka 68    4-16-4  termo distančnik ug = 1.0 Uw=1,18 W/m2K

Smreka 68    4-10-4-12-4  ug = 0.6 Uw=0,91 W/m2K

Perko  78mm
Debelejši okvir ima standardno vgrajeno troslojno zasteklitev, ki močno izboljša toplotne lastnosti okna.

Prostor med stekli je polnjen z ustreznimi plini (argon ali kripton), distančni profili med stekli so iz visoko-izolativnih umetnih mas, 
vgrajena so stekla z nizko emisivnim nanosom, zaradi česar se poviša temperatura notranjega stekla, to pa pomeni, da preprečimo 
kondenziranje vlage na steklih in da bivalni prostori ohranjajo toploto tudi ob nizkih zunanjih temperaturah.

Smreka 78    4-10-4-12-4  ug= 0.7 Uw=0,93 W/m2K

Smreka 78   4-10-4-12-4 termo distančnik ug = 0.6 Uw=0,87 W/m2K



alu les
Kombinacija lesa in aluminija daje domu znotraj toplino lesa, zunaj pa je okno trajno zaščiteno z oblogo iz 
aluminija. Izdelujemo več tipov LES+ALU oken, ki temeljijo na lesenem oknu, na katerega se doda ALU obloga.

okno PreSTIGe
Če želite nekaj posebnega in enostavno prelepega, vam je okno prestige pisano na kožo. Okno je na notranji 
strani oplemeniteno s plastjo visoko cenjene drevesne vrste: ameriški oreh.

oreh je med najbolj cenjenimi drevesnimi vrstami na svetu in se uporablja za izdelke pri 
katerih je estetska vrednost na prvem mestu. 

zato smo se odločili, da v naš asortiman dodamo okno, ki bo s svojim izgledom 
navdušilo vas in vaše obiskovalce. 
okno lahko izdelamo v kombinaciji oreh-smreka ali oreh-smreka-alu les.  



ko se sreča preteklost 
in sedanjost 

raznovrstna barvna paleta
Življenje doživljamo skozi svoje zaznave, obarvano pa je s tistimi barvami, za katere se sami odločimo.  Greg Anderson
dolgoletna tradicija in ljubezen do lesa sta zagotovilo za lepo prihodnost. Bivanje v stanovanjskih prostorih z vgrajenim lesenim stavbnim pohištvom je 
mnogim domače in tisti, ki spoznajo in doživijo to prijetnost, bodo ostali zvesti leseni tradiciji. lazurne in pokrivne barve, ki jih uporabljamo v podjetju 
mizarstvo Perko,  zagotavljajo dolgotrajno funkcionalnost oken, obenem pa so človeku in okolju prijazne. dandanes si lahko lesene elemente popestrite 
s številnimi barvami in odtenki ter tako dodate piko na i v celotnem in dovršenem izgledu svojega doma.

za zaŠČITo leSa uPoraBlJamo SodoBne, okolJu PrIJazne Premaze na vodnI oSnovI.

Obnove spomeniško zaščitenih objektov pogosto vključujejo 
zahtevno izdelavo replik obstoječih oken.
okna »starinskega videza«  so namenjena za starejše objekte. Ponavadi se vgrajejujejo tam, kjer ne želimo oziroma nam zavod za kultur-
no dediščino ne dopušča vgradnje oken narejenih po današnjih smernicah. kljub temu, da so okna izdelana po najmodernejših postop-
kih, jih odlikuje dovršen  starinski izgled. Številne reference potrjujejo, da se pri mizarstvu Perko izdelave teh oken lotevamo strokovno 
in z visoko natančnostjo. z inovativnim pristopom, bogatim znanjem in izkušnjami, odlično tehnologijo ter vztrajnostjo iščemo najboljše 
rešitve za izdelke, in na ta način kljub starinskemu videzu dosežemo odlično funkcionalnost sodobnih oken.

Tipi oken 
- enojna okna (odpiranje navznoter ali navzven), 
- dvojna okna (odpiranje navznoter ali navzven), 
- škatlasta okna (različne kombinacije npr. navznoter 
    68mm, zunaj 46mm)



  

nagibno drsne
panoramske stene

na sistem nagibno drsnega odpiranja lahko izdelamo okna in 
balkonska vrata, brez da bi vratno ali okensko krilo segalo v 
notranjost prostora. 
na tak način zagotovimo širok prehod ob minimalni površini 
namenjeni odpiranju. 

maksimalna širina krila je 180 cm; višina do 230 cm.

zunanJI IzGled v zaPrTem PoloŽaJu Je enak koT PrI oknIh In BalkonSkIh vraTIh

dvižno drsna vrata
IzvrSTen Izdelek za dolGoTraJno zadovolJSTvo!

S sistemom dvižno-drsnih vrat so vam omogočeni nemoteni 
prehodi iz stanovanjskih / poslovnih prostorov na balkone, 
terase in zelenice. velike steklene površine, svetle sobe in 
odprta atmosfera – drsna vrata povečajo kakovost stanovanj 
in poslovnih prostorov.

vrata so konstruirana tako, da omogočajo drsno odpiranje 
velikih elementov praktično brez fizičnega napora. kljuko 
obrnete navzdol, da se vrata privzdignejo in jih nato 
preprosto potisnete v želeno smer. dvižno-drsna vrata 
lahko po želji opremimo tudi z motornim pogonom, ki nam 
omogoča upravljanje celo iz naslonjača.

PeSTra IzBIra Barv
nemoTenI PrehodI med ProSTorI - PovezanoST z naravo
nIzek PraG



vhodna vrata

Prvi stik s hišo doživimo na vhodu. S trenutkom, ko se dotaknemo kljuke in odpremo vhodna vrata, se pred nami odpre drugi 
svet. kadar vstopamo v svoj dom, je to trenutek, ko nas objame toplina in ko pred vhodom odložimo vsa bremena vsakdanjika. ko 
vstopamo v bivališče drugih pa se z vhodnimi vrati začne potovanje v svet, v katerega smo povabljeni. ljudje si želimo skladnosti in 
harmonije, zato je istočasna vgradnja oz.  zamenjava  oken in vrat pogosta in smotrna odločitev.
z lesenimi vhodnimi vrati mizarstva Perko bo vaš dom varnejši, lepši in še bolj funkcionalen. 

Posebni efekti
S  postopki  kot so peskanje, žganje, krtačenje in brušenje dobi leseni izdelek še dodaten estetski pridih. 

S peskanjem in krtačenjem dobimo izgled postaranega lesa, ki se lepo poda k starejšim in novejšim zgradbam. ni pa priporočljivo, 
da je krtačen oz. peskan les izpostavljen zunanjim vremenskih vplivom. 

dodatna oprema-
malenkosti, ki odločajo

klJuke za okna oz. PololIve

PokrovČkI za okovJe 

atlanta

temno rjava

zlata

balkon spodaj klasik balkon spodaj nizki 
pohodni profil

klasično okovje roto n SkrITo okovJe roto 
designio 

bruxelles

atlanta

titan siva

verona

brest

bronza

phoenix

brest

bela

al

VARNOST 
Stopnjo varnosti lahko dodatno povečate z vgradnjo varnostnega okovja (Wk1, Wk2), stekel ali 
kljuk (secustic pololiva).

VARČEVANJE Z ENERGIJO
Posebno okovje lahko poskrbi za to, da prostor prezračujete le z minimalno režo, pri čemer sestava 
okovja onemogoča nasilno odpiranje z zunanje strani in tako preprečuje vlome.

ESTETIKA
Skrito okovje v zaprtem položaju okna ni vidno.
 
NEGA
za prijeten videz in dolgo trajanje lesenih površin na notranji strani okna, boste najbolje poskrbeli s 
priročnim negovalnim priborom, v katerem sta čistilno sredstvo ter negovalni balzam.

OKENSKE POLICE
Izbira notranjih (lesenih, marmornih, granitnih)  in zunanjih (aluminijastih, marmornih, granitnih) 
okenskih polic omogoča izboljšave videza oziroma uporabnosti okna.



r-1 r-2 r-3 r-4 r-5 r-6 r-7 r-8

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8

G-9 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16

Tipi vhodnih vrat

m-1 m-2 m-3 m-4 m-5 m-6 m-7 m-8

G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8

m-9 m-10 m-11 m-12 m-13 m-14 m-15 
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