
Zasklenie Balkónov, 
Lodžií a Terás 

KVALITNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, ŠIROKÝ VÝBER DOPLNKOV, VÝHODNÁ CENA.

Pracujeme v stavebníctve už od roku 2006, po celý 
čas sa zameriavame na prémiové produkty 
osvedčenej kvality. Dbáme na názory našich 
zákazníkov a ku všetkým výrobkom poskytujeme 
kompletnú dodávku, montáž a servis po celej SR.

Rámový systém zasklenia s bezpečnostným 
sklom  pre komfortné užívanie 

Rozšírenie obytného priestoru

Zníženie hlučnos� a prašnos�

Zvýšenie bezpečnos�

Možnosť celoročného užívania

www.lumonsk.sk

www.skveleterasy.sk

www.skveletienenie.sk

www.korp.sk

Viac informácií získate u nás:  KORP spol. s r.o., email:  obchod@korp.sk, 0910 621 324 



Zasklenie Balkónov, 
Lodžií a Terás 

HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ KOVANIA, 
DOPLNKY NA MIERU,  
BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ, 
ČISTÝ OTVORENÝ DIZAJN,
3 ROKY ZÁRUKA. 

BEZRÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENIA PRE NÁROČNÝCH
OTOČNO - POSUVNÝ SYSTÉM  

Rozšírenie obytného priestoru

Zníženie hlučnos� a prašnos�

Zvýšenie bezpečnos�

Možnosť celoročného užívania

otvorenie zaskleného priestoru na viac ako 95%

vrchný zámok

spodný zámok zakladanie skiel

založené sklá 
po otvorení

Viac informácií získate u nás:  KORP spol. s r.o., email:  obchod@korp.sk, 0910 621 324 



RÁMOVÝ
SYSTÉM

POROVNANIE SYSTÉMOV ZASKLENIA 

BEZRÁMOVÝ 
SYSTÉM

Zasklenie balkóna s dĺžkou 4,0 m a výškou 
od zábradlia 1,65 m:
 
Bezpečnostné sklo ESG 6,0 mm, hliníkový 
rám s pojazdami, zámok, dodávka + montáž: 

Zasklenie balkóna s dĺžkou 4,0 m a výškou 
od zábradlia 1,65 m:
 
Bezpečnostné sklo ESG 8,0 mm, hliníkové 
kovania s pojazdom bez rámu, zámok, 
dodávka + montáž: 

Cena:  1190,- bez DPH Cena:  1860,- bez DPH

Prednos� systému Prednos� systému

Čistý moderný dizajn, bez rušivých stĺpikov

Možnosť otvoriť priestor zasklenia na 99%

Vyšší komfort pri údržbe skiel 

Univerzálny a nenáročný spôsob inštalácie 
pre každý priestor

Bezúdržbové kovania, vysoká pevnosť

Nižšia obstarávacia cena

Posuvný systém s obojstranným uzamykaním

Možnosť inštalácie aj s tepelnoizolačnými sklom 

Jednoduchá obsluha

Ideálny pre zimné záhrady 

ZÁRUKA 3 ROKYZÁRUKA 2 ROKY

www.lumonsk.sk
www.skveleterasy.sk
www.skveletienenie.sk

www.korp.sk

Viac informácií získate u nás:  KORP spol. s r.o., email:  obchod@korp.sk, 0910 621 324 


