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Pøedstavení

KAWNEER je jako znaèka souèástí firmy ALCOA a celosvìtovì zastoupena poboèkami 

v severní Americe, Evropì, severní Africe, na Støedním východì a v Asii.

KAWNEER se mù�e pochlubit více ne� 100 letou zku�eností a je v severní Americe 

vedoucím dodavatelem a vývojáøem hliníkového systému pro okna, dveøe, fasády, 

protipo�ární ochranu a fotovoltaiku.   

My�lenky a obchodní èinnost znaèky KAWNEER se orientují na pøání a po�adavky 

svých partnerù a zákazníkù. Øe�ení pro individuální po�adavky jsou zpracovávány s 

velkým nasazením a nejnovìj�ím technickým know-how.

Architekti, stavební in�enýøi, plánovaèi a kovozpracující firmy nacházejí ve znaèce 

KAWNEER kompetentního kontaktního partnera a obdr�í podporu pøi jejich plánování.  

Tø�ní ceny, nejvìt�í produktová nabídka a vysoce kvalitní produkty jsou pro Vás v�dy 

pøipraveny. 



ALCOA v èíslech

Firma ALCOA, která byla zalo�ena v roce 1888, je celosvìtovým lídrem v produkci a 

zpracování hutního hliníku, hliníkových produktù, vèetnì oxidu hliníku. Podnik je ve 

v�ech dùle�itých aspektech odvìtví aktivní a reprezentován rostoucím rozsahem 

pokrytí.

ALCOA je zalistována 

na burze cenných 

papírù v New Yorku. 

Firma zamìstnává 

zhruba 59 000 
spolupracovníkù v 31 

zemích.



KAWNEER v èíslech

Firma KAWNEER byla zalo�ena v roce 1906 designérem, vynálezcem a podnikatelem 

Francisem Plymem v blízkosti øeky Kaw v Kansas City.

KAWNEER je zaèlenìn jako obchodní jednotka �Building & Construction Systems� 

(BCS) do celosvìtového koncernu ALCOA.

KAWNEER je zastoupen v 11-ti zemích: USA, Kanada, Anglie, Francie, Nìmecko, 

Nizozemí, �panìlsko, Protugalsko, Irsko, Maroko a Indie.

ALCOA

EPS � Engineered
Products and solutions
(in�enýrské produkty a  

øe�ení)

BCS � Building & 
Construction Systems

(stavební a konstrukèní 
systémy)

KAWNEER



KAWNEER Nìmecko, Iserlohn

KAWNEER
Alcoa Aluminium 
Deutschland, Inc.
Poboèka Iserlohn
Stenglingser Weg 65 - 78
D-58642 Iserlohn
Tel: + 49 2374 936-0
Fax: + 49 2374 936-330
Web: www.kawneer.de

KAWNEER Nìmecko

Z poboèky v Iserlohnu jsou 
zaji��ovány trhy v D, A, CH 
a CZ.

Od roku 1996 je Vám v 

Èeské republice k dispozici 
pøímý kontakt na firmu 

KAWNEER.

Jako èeská poboèka 

zastupujeme zájmy na�í 

mateøské organizace v 

Iserlohnu (D) a samozøejmì 

na�ich zákazníkù.

D
CZ

A
CH

http://www.kawneer.de


Referenèní stavby v Èeské republice

Univerzita Pardubice�



Referenèní stavby v Nìmecku a �výcarsku

Bundesministerium für Gesundheit und Soziales, Bonn

Johannisstraße, Köln

Kreissparkasse, Gersthofen

H & M, Iserlohn

Kurpark Hotel, Bad Sooden



Referenèní stavby mezinárodní



KAWNEER systémy

� AA 100 Fasádní systém

� AA 100 HI Fasádní systém

� AA 230 Objektová fasáda

� AA 235 Objektová fasáda

� AA 720 / HI / HI plus Okenní fasáda

� AA 720 / 720 HI / 720 HI reflex Okna tepelnì izolované 

� AA 720/ 720 HI Dveøe tepelnì izolované

� AA 720 FR Protipo�ární a kouøotìsné dveøe

� AA 3572 Posuvný systém

� AA 611, AA 611 RS Okna a dveøe neizolované, protikouøové dveøe

� AA 5070 Skládací systém

� AA 1020 Terasové zastøe�ení a carport



AA 100 Fasádní systém

Série AA 100 � izolovaný fasádní systém s pohledovou �íøkou 50 mm.

Provedení: sloupek-pøíèka, pøíèka-pøíèka, na podkonstrukci, polostrukturální

Stavební hloubka: sloupek 65 � 275 mm, pøíèník 7,5 a� 275 mm.

Mo�nosti provedení vsazených elementù: okna OS, sklopná, otvíravá, sklopná pøed 

otevøením, 1-køídlé a 2-køídlé dveøe s prahem, popø. bez prahu, protibì�né dveøe, 

celosklenìné dveøe, kyvné dveøe (Pendel) a polokyvné dveøe (Halbpendel).

Pøíèka-pøíèka Sloupek-pøíèka Na podkonstrukci Polostrukturální



AA 100 HI Fasádní systém



AA 230 Bloková fasáda (Element) (Objektové øe�ení)
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AA 230 GB
S viditelnými dr�áky skla a ven 

výklopným køídlem se 

stupòovitým provedením skla

AA 230 SG
Celosklenìná optika s ven 

výklopným køídlem (nahoøe 

zavì�eným)

Hyatt Hotel

KAWNEER System: AA 230 Objektlösung

Standort: Ekaterinburg, Russland



AA 235 energeticky úsporná fasáda (Objektové øe�ení)

Dvouplá��ová bloková fasáda

� Vysoká tepelná ochrana díky nejlep�í UCW-hodnotì 

(< 1,0 W/m2k)
� Pasivní chlazení s vynikající tepelnou izolací v létì

(g-hodnota < 0,1)
� Sní�ení vnìj�í tepelné zátì�e (a� do 60 %)

� Optimální prostup denního svìtla pro rovnomìrné 

pøírodní osvìtlení prostoru 

� Nepøímé, rozptýlené svìtlo pøes vysoce reflexní desky 

svìtlovodu jako sluneèní-/stínící ochrana 

� Pøirozené vìtrání  pomocí paralelnì-výklopného okna

� Integrace fotovoltaiky
� Zvý�ená ochrana proti hluku

� Chránìné stínící lamely, a proto �ádné obvyklé náklady

na údr�bu v dùsledku zneèi�tìní

� Efektivní výroba a montá� modulárních fasádních prvkù 



AA 720 Fasádní systém z okenních profilù

AA 720 HI

AA  720 HIplus

Série AA 720 FF (Fensterfassade � okenní fasáda) � vícekomorový stavební systém.



AA 720 Okenní a dveøní systém

Série AA 720 je standardní sérií KAWNEER pro okenní a dveøní 

systémy.

Se stavební hloubkou 72 mm a excelentními tepelnì izolaèními 

hodnotami pokrývá v�echny po�adavky a nároky trhu.

Spoleènì s AA 720 Dveøe a doplòujícími sériemi AA 720, AA 
720 HI a AA 720 HIreflex jsou realizovatelné v�echny potøebné 

kombinace.

Ekonomické výhody:
� jedna stavební hloubka pro v�echny tepelnì izolaèní 

po�adavky

� stejné vnitøní a venkovní tìsnìní pro v�echny tepelnì izolaèní 

po�adavky

� stejné vnitøní a venkovní rozmìry komor

� malé skladové hospodáøství

� rozdílné konstrukèní typy

Se sérií AA 720 HIreflex se nechají realizovat dokonce i �pièkové 

tepelné hodnoty od Uf = 0,9 W/m2K.



AA 720 Okenní systém - øezy

AA 720 AA 720 HI AA  720 HIplus

Uf a� 1,0 W/m2KUf = 1,4 � 1,8 W/m2KUf = 1,8 � 2,7 W/m2K

Nová 

AA 720 HIreflex

Uf a� 0,9 W/m2K



AA 720 Dveøní systém

AA 720 HI AA 720 

AA 720 HI 
Designové dveøe

AA 720 
Designové dveøe



AA 720 FR Protipo�ární a kouøotìsné dveøe

Modularní konstrukèní systém : protipo�ární, kouøotìsný, 

tepelnì izolaèní

Vnitøní a venkovní pou�ití (sklo) Ug= 1,0 W m² K

KAWNEER stavební systém: stejné profily, spojovníky, 

pøíslu�enství a kování jako u AA 720

Odzkou�ené velikosti

� T-element 4500 x 3500 mm
� 1-køídlé dveøe: 1400 x 3000 mm

� 2-køídlé dveøe: køídlo á 1400 x 3000 mm



AA 3572 Posuvný systém 2-kolejnicový /3-kolejnicoý



AA 3572 Posuvný systém 2-kolejnicový /3-kolejnicoý

Excelentní tepelná izolace UD ≤ 0,8 W/m2K

Stavební hloubka: 164 mm u 2-kolejnicového provedení, 

256 mm u 3-kolejnicového provedení.

Kování: kování pro zdvi�nì posuvné dveøe do hmotnosti 

300 kg, s tandemovým vozíkem do 400 kg pro køídlo.

Velikost køídla do 3000 x 3000 mm (prvek max. 6000 x 

3000 mm).

Síla zasklení a� 56 mm. 



AA 611 a AA 611 Protikouøová ochrana

Série AA 611 - jednokomorový interiérový systém se stavební hloubkou 67 mm.

Mo�nosti provedení: okna OS, otvíravá, sklopná, sklopná pøed otevøením, 1-køídlé a 2-
køídlé dveøe dovnitø nebo ven otvíravé s prahem, popø. bez prahu, protibì�né dveøe, 

celosklenìné dveøe, polokyvné dveøe (Halbpendel) a kyvné dveøe (Pendel) 



KAWNEER je v ka�dém pøípadì VÁ� 

spolehlivý PARTNER

Patrik Kohlert
Tel: +420 739 446 607
Fax: +420 226 013 524
E-Mail: Patrik.Kohlert@alcoa.com
Web: www.kawneer.cz

Dal�í informace o produktech najdete na 

www.kawneer.de

Dìkuji za pozornost!
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