
Představení 
společnosti

Více než jen dřevěná a hliníková okna



• nabízíme komplexní služby v oblasti výplní stavebních otvorů.

• v nabídce produktů máme plastová, dřevěná, dřevo-hliníková a hliníková okna a
dveře, ocelové dveře, italské interiérové dveře a fasády, včetně dodávky širokého
sortimentu doplňků a příslušenství.

• více než 17-ti letá zkušenost v tomto oboru - osobní a lidský přístup spojený se
schopností zákazníkovi naslouchat, je tím nejdůležitějším předpokladem, aby
výsledek realizované zakázky byl pro klienta dle jeho představ a ve vysoké kvalitě.

• vše není jen o produktech, ale zejména o poskytnutém servisu a to od navázání
prvního kontaktu až po dodávku, montáž a předání zakázky „spokojenému“
zákazníkovi.

• naším cílem je zaměřovat se také na nestandardní produkty od kvalitních českých a
zahraničních dodavatelů a partnerů, které budou originálními doplňky k Vámi
zvoleným produktům a zajistí tak celku přidanou hodnotu, moderní či dobový vzhled
a přirozenou elegancí.

• partner konceptu Bubenská

O nás



Přehled hliníkových produktů

Aluprof MB 45 Aluprof MB 70 Aluprof MB 70HI

Interiérová okna Základní okenní systém Střední třída okenního systému



Aluprof MB 86 Aluprof MB 104 - Passive Aluprof MB 78EI

Vyšší třída okenního systému Protipožární systémNejvyšší třída okenního systému

pro pasivní domy

specifikace na www.woodal.cz



Přehled dřevohliníkových produktů

Mira Gold 78 ALU Mira Gold 92 ALU

specifikace na www.woodal.cz



Přehled dřevěných produktů

Economy Gold68 Thermo Gold78 Thermo Plus Gold92 Thermo Passive Gold112

Základní systém Střední třída systému Vyšší třída systému Nejvyšší třída systému

pro pasivní domy

specifikace na www.woodal.cz



Přehled plastových produktů

Softline 70AD Softline 82MDArtline 82MD

5 - komorová 7 - komorová6 - komorová

specifikace na www.woodal.cz

pro pasivní domy



Přehled ocelových dveří bezpečnostních

Bezpečnostní třída 2 Bezpečnostní třída 3 Bezpečnostní třída 4

Vhodné pro interiér Skryté panty Speciální výztuhy u zámku



Přehled interiérových italských dveří

Ferrero Legno

Pivato



Pivato

LEGGERA

Elegance se vždy rodí v očích těch, kteří obdivují krásu. Kdo šeptá neměl by být slyšet. 

Tiše a diskrétně. Pravost a teplo dřeva - směs klasiky s modernou" Kontrasty mezi dveřmi 

a stěnou umožňují řešení i pro náročné milovníky ladných křivek a harmonii bydlení. 

Vyberte si dveře v moderním stylu s minimalistickým designem současně.

INVERSA

Pokud jde o změnu úhlu pohledu, je tu vždy někdo, kdo nepřijímá nové a ti, kteří ho 

přivítají s otevřenou náručí. 

Tam, kde nezůstává staré smýšlení a pro všechny, kteří se nemohou dočkat nových změn 

byla vytvořena kolekce INVERSA. 

"Pro nové perspektivy interiérových dveří"

DINAMICA

Nezastavujeme" Stále se soustředíme na malé inovace. Zvlášť, když jsou to detaily, které 

dělají rozdíly. Nápady jsou vždy a všude. Vášeň pro dřevo a síla osobitých stylistických 

změn se odráží v charakteristickém rysu této kolekce. 

Proč "vyšší" třídu materiálů? ..stejně jako je nekonečných životních cest "chceme víc a 

víc" 

"Dynamická duše výrobku, která se neustále přizpůsobuje lidem a jejich životnímu stylu."



Ferrero Legno

Detaily nejsou jen pouhými detaily, ale prvky, které každému z výrobků zajišťují

nenapodobitelnost. Dveře FerreroLegno jsou jedinečné, protože svým vynikajícím

poměrem kvalita-cena všestranně uspokojují i nejnáročnější zákazníky.

COLLEZIONI FL

ÉXIT

REPLICA

SCENARIO

MODEL LIGNUM

Model Lignum odhaluje poetický rozměr materiálu. Forma vyjadřuje hodnotný obsah

díky pečlivému výběru a revizi desek s vodorovnou nebo svislou vláknitou strukturou bez

lesku. Lignum v provedení ořech natural touch tlumí charakteristické kontrasty původní

podstaty dřeva; v provedení dub odhaluje velmi svůdný efekt decapè.



Přehled prosklených stěn

GEZE Levolan 60 a 150

Aluprof MB - 45 OFFICE

Aluprof MB –
EXPO & MOBILE

specifikace na www.woodal.cz



Exteriérové rolety Exteriérové žaluzie

Výhody a nevýhody rolet Výhody a nevýhody žaluzií

• rolety vám přinesou značnou úsporu 
energie při vytápění

• rolety vám přinesou příjemnou tepelnou 
pohodu i bez klimatizace

• rolety vám zajistí vyšší stupeň 
zabezpečení Vašeho majetku

• rolety jsou bezúdržbové
• rolety snižují venkovní hluk

• nelze naklápět jednotlivé lamely

• umožní vám plynule regulovat světlo v 
místnosti

• žaluzie vám přinesou příjemnou tepelnou 
pohodu i bez klimatizace

• žaluzie jsou bezúdržbové
• nebrání intenzivnímu větrání

• při větrném počasí rezonují

Přehled zastínění



Showroom a provozovna

Bubenská 1536

170 00 Praha 7 – Holešovice

E-mail: info@woodal.cz

Web.: www.woodal.cz

Jednatel společnosti a obchodní manažer

Jiří Pokorný

jiri.pokorny@woodal.cz

Tel.: +420 777 728 211

Otevírací doba

Pondělí - Pátek

8:00 – 16:30 (po telefonické dohodě i později)

mailto:info@woodal.cz
http://www.woodal.cz/
mailto:jiri.pokorny@woodal.cz

