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OD VIZE ZNOVU
VYMYŠLENÉHO 
OKNA.

My, ve společnosti Josko, jsme hrdí na to, že jsme trochu jiní než ostatní. 
Podle nás není naším úkolem jen vyrábět okna nebo dveře, které dobře 
vypadají a plní optimálně svou funkci. Jde nám především o uskutečňování 
vizí a uvádění věcí do pohybu. Věcí, které opět uvedou do pohybu něco v 
lidech, kteří věří našim výrobkům - a kteří nám zprostředkují pohled na 
náš svět novýma očima.

ONE tedy pro nás znamená začátek nové éry. ONE totiž představuje zásadní 
změnu v našem pohledu na to, jak budou podle nás vypadat okna a dveře 
v budoucnosti. ONE se naprosto liší od předcházejících generací systé-
mů oken a posuvných dveří. ONE je první systém, který je důsledně úzký, 
symetrický a přizpůsobitelný vlastnímu stylu zařízení.

ONE představuje úspěšný převratný nový produkt, který je možné popsat 
mnoha slovy a který se vyznačuje mnoha jedinečnými novými vlastnostmi. 
ONE je však nejpřesvědčivější především v jednom ohledu – a to okamži-
tě pochopí každý na první pohled: Tady vzniklo něco naprosto nového a 
průkopnického. A pak vyvstane vzrušující otázka: Proč vlastně nevypadala 
všechna okna a dveře vždycky takhle? Podívejte se tedy i vy nejprve na ONE 
– a v budoucnu se budete dívat na okna a dveře novýma očima.

Johann Scheuringer
Generální ředitel společnosti Josko
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KDYŽ SE OKNO STANE
ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTEM.

Jste nejen jednatelem společnosti Josko, ale také designérem, který 
určuje směr vývoje výrobků Josko a rovněž vývoj nových, vizionářských pro-
duktů, jako např. ONE. Jak vlastně definujete design? A co pro vás osobně 
znamená design?

Johann Scheuringer: Design mě fascinuje od mých mladých let. Všechno, 
co lidé vynalézají nebo vyrábějí, je konec konců design. Pro mě stojí zá-
kladní otázka takto: Proč vlastně nějaký předmět vypadá tak, jak vypadá, a 
nevypadá jinak? Proč funguje určitým způsobem a nefunguje třeba jinak? 
A co na něm lze pokud možno ještě zlepšit, domyslet do konce důsledněji 
než dosud?

Vy sám označujete ONE za revoluční produkt, který zcela mění způsob, 
jakým budeme nahlížet na okna a dveře v budoucnu. Co vlastně vyvolalo 
tuto revoluci?

Johann Scheuringer: Jsem člověk, pro nějž je estetika velmi důležitá. 
Z toho důvodu se již dlouhou dobu zabývám otázkou, proč většina oken, 
která můžete v současné době vidět, je tak nepěkná a disproporční. Dříve 
vypadaly okenní rámy jinak, byly tenčí a proporčnější. Pak však přišla éra 
izolačních zasklení a stále tlustších a těžších skel - a s ní také stále širší 
a asymetričtější okenní rámy. Výsledek: dobrá tepelná izolace, ale ošklivý 
vzhled.

Jaká cesta vedla od této zásadní otázky k nápadu na zcela nový systém 
oken a dveří?

Johann Scheuringer: Vize, z níž ONE vychází, je založena na základní 
myšlence vyvinout kompletní systém oken, dveří a posuvných dveří, který 
bude splňovat oba požadavky: optimální tepelnou izolaci spojenou s úzkým 
elegantním vzhledem rámu předcházejících architektonických epoch. ONE 
tedy vytváří zcela novým způsobem most mezi minulostí a budoucností: s 
důslednou estetikou inspirovanou elegancí dřívějších dob. A to důsledně s 
technologií a funkčností, které splňují nejmodernější současné nároky.

Co především inspirovalo vývoj koncepce ONE nebo jaká idea stála na jeho 
začátku? 

Johann Scheuringer: Inspirací ONE byl rám obrazu. Rám obrazu je větši-
nou úzký, symetrický a nenápadný: Nestrhává na sebe pozornost a neod-
vádí ji od obrazu. Proto jsem si položil otázku: Proč nemůže existovat také 
okno, které zdůrazní estetickou výpověď architektury stejně účinně jako je 
tomu u obrazu? Vzhledem k tomu, že takový systém oken dosud neexis-
toval, bylo mi od začátku jasné: ONE bude znamenat skutečnou revoluci 
ve výrobě oken. Nabídne zcela nové možnosti, jako např. okna a posuvné 
dveře harmonicky sladěné s architekturou - a také se vzhledem interiéru.

ONE nepřináší jen novou definici okna, ale současně také představuje 
rozhodující krok v dalším vývoji systémového myšlení ve společnosti Josko. 
Co se skrývá za detaily?

Johann Scheuringer: My, ve společnosti Josko, se řídíme filosofií, že je 
třeba vždy myslet v souvislostech. Nevyvíjíme jen nějaké okno, ale vždy 
uvažujeme o celé systémové rodině a výrobkových generacích včetně 
posuvných dveří, terasových dveří, pevných dílů, příslušenství a veškerých 
potřebných variacích. V případě ONE jsme tento systémový přístup spo-
lu s cílem dosáhnout optimální symetrie dotáhli důsledně až do konce: 
Všechny prvky, jako např. okna, terasové dveře, pevné díly a posuvné prvky 
mají velmi úzkou pohledovou šířku pouhých 5 cm - a to na všech čtyřech 
stranách. K tomu patří detaily vybavení vyvinuté přímo pro ONE, jako např. 
kliky, okenní parapety, podlahové prahy anebo ochrana proti hmyzu, které 
dále optimálně rozvíjejí ideu systému a symetrie.

Jaké vlastnosti však dělají z ONE tak jedinečný produkt a systém?

Johann Scheuringer: Za prvé je to nekompromisní symetrie, protože ONE 
vypadá jako rám obrazu – po celém obvodu na všech čtyřech stranách má 
vždy stejnou šířku. Druhou převratnou vlastností ONE je elegantní úzké 
provedení - veškeré prvky se vyznačují stejnou superúzkou pohledovou 
šířkou. A třetí převratná vlastnost ONE: maximální volnost při navrhování 
a volbě vzhledu materiálu v interiéru. ONE definuje zcela nová měřítka pro 
orámované aplikace, které jsou nabízeny z různých materiálů a v různých 
barvách, z různých druhů dřevin, jakož i z hliníku, skla, oceli a také ve 
vzhledu betonu.

ONE je tedy nejen inovativní systém oken a posuvných dveří, ale současně 
také prvek vnitřního zařízení?

Johann Scheuringer: To bylo jedno z nejdůležitějších východisek ONE. ONE 
proměňuje okno nejen v architektonický tvůrčí prvek, ale také v zařizovací 
předmět. ONE dodává zcela nový rozměr vzhledu interiéru, jaký tu dosud ne-
byl. ONE tedy určuje nejen nové trendy, ale také navíc dokáže pružně reago-
vat na nové směry v bydlení a dokonale se přizpůsobit přáním zákazníků – to 
je vlastnost, která je naprosto jedinečná u systémů oken a posuvných dveří.

Odkaz na video: www.josko.one/vision
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Pěticentimetrové symetrické úzké provedení. 
ONE je jiné než ostatní systémy oken a posuvných dveří. 
ONE v sobě spojuje úzké a elegantní okenní rámy dřívěj-
ších stylů s technickými vymoženostmi moderní doby. 
Svou novou koncepcí ONE ohromuje odborníky a povyšuje 
technologii oken na její špičku.

Byly doby, kdy byly okenní rámy 
úzké a okna se podřizovala fasádě. 
Pak přišla éra izolačních skel se 
stále lepšími tepelně izolačními 
vlastnostmi, stále silnějším za-
sklením – a stále širšími okenními 
rámy.

S ONE by Josko nyní nastává nová 
éra.

ONE vrací oknům úzkou eleganci: 
s moderním trojitým zasklením 
a tepelně izolačními vlastnostmi, 
vhodnými pro pasivní domy – ale 
s minimálním viditelným rámem 
dřívějších stavebních stylů.

Díky tomu je pryč doba, kdy se 
musel design oken a dveří podři-
zovat funkci a šířky rámů u oken, 
posuvných dveří a pevných dílů byly 
odlišné.

ONE by Josko znamená: Jednotný, 
štíhlý design oken, posuvných dveří, 
pevných dílů a ochrany proti hmyzu, 
nezávisle na způsobu otvírání.

MINIMALISTICKY ŠTÍHLÉ.

14



Šířka necelé tři prsty – 5 cm

Šířka necelé tři prsty - 
viditelná šířka křídla jen 5 cm.

Nový systém oken a posuvných dve-
ří s velmi úzkým rámem: jen 5 cm 
- u všech prvků a na všech čtyřech 
stranách. 

ONE by Josko jsou jedinečná svým 
puristickým provedením, které je 
redukováno jen na to, co je skuteč-
ně důležité: Méně je více.

„Proporce je
mírou všech
věcí – symetrické 
úzké provedení o
šířce 5 cm s
minimalistickým 
účinkem.“

Obvyklé okno  
-  S dominantně širokým rámem

MÉNĚ JE VÍCE.

ONE by Josko  
-  Viditelná šířka rámu jen 5 cm -
 tedy necelé tři prsty

16

ONE v porovnání. 
Pohled na rám otevřeného okna.

17
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Proč okna dosud nebyla symetrická.
Už jste si někdy všimli, že okna nejsou pohledově vždy symetrická? 
Téměř všechna okna a dveře jsou po stranách a shora zaomítaná 
– ne však dole. Čím více se zaomítá – tím: užší jsou viditelné šířky 
rámu – tím větší je rozdíl a tím i asymetrie.

ONE by Josko: 
Znovuzrození
symetrie.

ONE tento problém vyřešil:  
Vnitřní design působí jako rám ob-
razu – po obvodu je stejně široký a 
symetrický. Tuto dokonalou symet-
rii najdete i při pohledu zvenku, za 
předpokladu, že jste se rozhodli pro 
designový parapet vyvinutý čistě 
pro tento účel. 

ONE je vždy symetrický: 
1. Obvodová symetrie zevnitř stejně
 jako zvenku. Nahoře, dole, vlevo,
 vpravo.
2. Symetrie u vícedílných prvků a
 rozdíleného druhu otvírání.
3. Hloubková symetrie.

ONE by Josko je navíc jediný sys-
tém oken a posuvných dveří svého 
druhu, který je nekompromisně 
symetrický.

NEKOMPROMISNĚ SYMETRICKÉ.

18
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Obvyklé okno  
-  S dominantně širokým rámem
- Nesymetrické: Čím větší část osazo
 vacího rámu je skrytá pod omítkou,
 tím asymetričtější pohled nabízí - dole
 je okenní rám široký

1
OBVODOVÁ SYMETRIE.

Parapet 
se smyslem pro symetrii.
Krása symetrie od ONE s designo-
vým parametrem ALU DS2 fasci-
nuje na první pohled. Designový 
parapet nezajišťuje jen stejně úzký 
vzhled rámu ONE po celém obvo-
du, ale dokonce zvýrazňuje jeho 
symetrii.

Okenní parapety, které jsou chytře 
promyšlené a podstatně nižší než 
běžné okenní parapety, tvoří ne-
dílnou součást okna. Obojí v doko-
nalé jednotě – celková symetrická 
kompozice nadčasově jednoduché 
elegance.

ONE by Josko   
-  Jen 5 cm viditelné šířky rámu, šířka
 necelé 3 prsty
- Viditelná symetrie po obvodu všech
 čtyř stran

Designový parapet ALU DS2 - 
bez viditelného spojení šrouby s
okenním rámem.

ONE v porovnání. 
Viditelná symetrie po obvodu všech 4 stran.20
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2
SYMETRIE U
VÍCEDÍLNÝCH PRVKŮ.

Průběžně úzká symetrie ONE se 
projevuje i u vícedílných prvků oken 
a dveří. Viditelná šířka rámu ve 
středu je jen 11 cm – o něco více 
než šířka dlaně.

Vzhled rámu typický pro ONE při 
tom zůstává zachován: Dělící me-
zera je tak přesně uprostřed. Každé 
křídlo je naprosto symetrické při 
pohledu zevnitř i 
zvenku.

ONE by Josko: Není žádný rozdíl v 
tom, zda jsou prvky s různou funkcí 
(např. otočná/vyklápěcí okna a pev-
né díly) umístěny vedle sebe nebo 
nad sebou: 

Úzký a symetrický vzhled
rámu je zachován po
celém obvodu. 
Zevnitř stejně jako
zvenku. Jeden systém
jeden design.

ONE by Josko   
- Jen 5 cm viditelné šířky rámu, šířka necelé 3 prsty
- Viditelná symetrie po obvodu všech čtyř stran
- Pevný díl a otvíravý díl se stejnou viditelnou šířkou rámu a stejnou
 tloušťkou skla – uvnitř i vně

Obvyklé okno 
- S dominantně širokým rámem
- Nesymetrické: Čím větší část osazovacího rámu je skrytá pod
 omítkou, tím asymetričtější pohled nabízí - dole je okenní rám široký
- Pevný díl a otvíravý díl nejsou v žádném případě symetrické

ONE v porovnání. 
Pevný díl a otočné/vyklápěcí křídlo v jedené konstrukci.

11 cm 14 cm

Symetrický vzhled rámu
i u vícedílných prvků.

22



253HLOUBKOVÁ
SYMETRIE.

Stejná hloubková symetrie 
všech prvků.
Jako u běžných oken nenajdete u 
ONE mezi otvíravými prvky a pev-
nými díly žádné rozdíly v hloubce 
zasklení.

Kromě toho má ONE vně i zevnitř 
velmi malý odskok od skla. Jedno-
značně estetické řešení.

24

Mezi pevným dílem a otvíravým prvkem není 
výškový rozdíl. Oba leží v jedné rovině.

Skleněná tabule je usazena uprostřed prvku 
a vytváří na vnější i vnitřní straně velmi malé 
osazení.
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JEDEN SYSTÉM, JEDEN DESIGN.

Jedna rodina,
jedno komplexní řešení.
ONE by Josko je vlastní rodina 
produktů vyvinutá firmou Josko, 
u kterých mají okna, s různými 
druhy otvírání a funkcemi – jako 
jsou pevné díly, otočná/vyklápěcí 
okna a posuvné dveře – jednotný 
štíhlý vzhled rámů s šířkou 5 cm 
– na všech čtyřech stranách, vně i 
uvnitř. Perfektně kombinovatelné i 
s bezrámovým systémem FixFrame 
od Josko.

ONE by Josko se uvnitř dodává ve 
dvou variantách: V hliníku a jako 
verze App s aplikacemi na povr-
chu z různých pro výrobu oken 
netypických materiálů. Vně jsou 
obě varianty zcela totožné a lze je 
proto montovat společně v jednom 
objektu.

Okno ONE  Pevný prvek  
ONE Fix Blue 

Terasové dveře ONE Posuvné dveře ONE S  Posuvné dveře FixFrame ONE S
Bezrámový pevný díl v kombinaci s úzkými
posuvnými dveřmi ONE S

28
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Okno ONE s otočnou a vyklápěcí funkcí - poznáte je zevnitř podle kliky.

Posuvné dveře ONE App S s venkovním bez-
bariérovým nulovým prahem.

Napínací rám ochrany proti hmyzu ONE před 
oknem ONE s designovým okenním parape-
tem ALU DS2. 

Klika ONE FE s obdélníkovou rozetou v matné 
černé barvě RAL 9005 na ONE App v provede-
ní dub silver grey N06.

ONE App v provedení dub silver grey N06.

Posuvné dveře FixFrame ONE App S s venkovními žaluziemi Easy Raffstore. 

Dveře na terasu ONE App se sladěnou přírod-
ní dřevěnou podlahou Josko, obojí v dekoru 
dub silver grey N06.

VŠE VZÁJEMNĚ LADÍ.

ONE by Josko je vzájemně perfektně sladěný. Designová rodina, u 
které vše patří k sobě. Okna, dveře, rámy, kliky – ano, dokonce
ochrana prosti hmyzu a slunci ji harmonicky doplňují. ONE by Josko 
je první sladěný kompletní systém oken a posuvných dveří na světě.

30



32 33



35

INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝ.

ONE umožňuje mnohé. Na vnější 
straně lze ONE přizpůsobit barevně 
fasádě a na vnitřní straně každému 
snu o bydlení i obytnému prostoru – 
díky zcela novému širokému výběru 
materiálů: od kartáčovaného hliní-
ku a ušlechtilého dřeva až po sklo a 
skutečnou ocel.  

ONE by Josko představuje inovaci, 
která pohlíží na okno jako na tvůrčí 
prostorový prvek.

Minimalistický design v celé mnohostrannosti. 
Ačkoli je koncepce ONE puristická, možnosti provedení jsou neoby-
čejně pestré. V případě ONE určuje funkci okna nikoli materiál, nýbrž 
architektura a individuální styl: 
Rozhodující je osobní vkus.

Čistý a puristický vzhled v hliníkovém provedení. 
ONE v hliníkovém provedení se 
vyznačuje jednoduchým a elegant-
ním vzhledem a může být dodán 
ve třech příjemných interiérových 
barvách: RAL 9005 hluboká čerň 
matná, RAL 7016 antracitově šedá 

matná a RAL 9016 bílá matná. Ven-
kovní povrch ONE může být prove-
den v mnoha barevných odstínech 
RAL, efektových a designových 
barvách anebo může být opatřen 
práškovým lakem či eloxován.

RAL 9005 hluboce černá, matná RAL 7016 antracitově šedá hwf matná RAL 9016 bílá matná

Venkovní i vnitřní strana z ušlechtilého hliníku.

ONE v hliníkové verzi.

Venkovní strana z hliníku, vnitřní strana z nejrůznějších materiálových aplikací, které lze v pro-
vedení „dřevo“ barevně přizpůsobit vnitřnímu okennímu parapetu. Na obrázku: Dub beach N08.

ONE App.

Pestrost pro každý styl. 

34
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MAXIMÁLNĚ NEOMEZENÁ
VOLBA MATERIÁLU.

ONE App: Neomezená volba
materiálu a stylu. 
Celá desetiletí bylo možné u oken 
volit mezi dřevem, plastem nebo 
hliníkem.
S ONE App se nyní otvírají zcela 
nové možnosti.

Revoluční technologie App od ONE 
nadchne překrásnými povrchovými 
aplikacemi pro maximální dojem.

Orámování v decent-
ní černé barvě.

Nejprve okno, pak App.

Aplikace na vnitřní straně rámu 
křídla jsou orámovány úzkou čer-
nou hliníkovou hranou.

ONE App nabízí i velmi praktické 
výhody: Proto je volba individuální 
vnitřní aplikace na přání možná až 
po montáži oken.

Předejde se tak poškození aplikace 
nečistotami, stavební vlhkostí a 
stavebními pracemi. App se nanáší 
až nakonec.

ONE App  
- Jen 5 cm viditelné šířky rámu, šířka necelé
 3 prsty
- Viditelná symetrie po obvodu všech čtyř stran
- Pevný díl a otvíravý díl se stejnou viditelnou
 šířkou rámu a stejnou tloušťkou skla – uvnitř
 i vně
- Uvnitř s maximálně neomezenou volbou
 materiálu

Běžná hliníková okna  
- S dominantně širokým rámem
- Nesymetrické: Čím větší část osazovacího
 rámu je skrytá pod omítkou, tím
 asymetričtější pohled nabízí - dole je
 okenní rám široký
- Pevný díl a otvíravý díl nejsou v žádném
 případě symetrické
- Zevnitř dostupná i v provedení jako
 hliníková

Posuvné dveře ONE App S s aplikací z dubu white heaven N09 a dřevěná přírodní podlaha v provedení dub klidný, rovněž white heaven N09.

Posuvné dveře ONE App S s aplikací ze
skutečné černěné oceli.

Terasové dveře ONE App s aplikací
ze skla.

36 ONE v porovnání. 
Vnitřní vzhled otočných/vyklápěcích oken.
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Modřín | kartáčovaný | 
scandic white N333

Dub | kartáčovaný | 
black pearl N16

Dub | kartáčovaný | 
pearl grey N13

Divoký dub | kartáčovaný | 
white heaven N09

Divoký dub | kartáčovaný |
silver grey N06

NETUŠENÝ VÝBĚR MATERIÁLŮ.

ONE App je díky různým materiálovým
provedením první systém oken a posuvných 
dveří, který lze harmonicky přizpůsobit
každému snu o bydlení i obytnému prostoru. 

Skutečná ocel | černěná | ES01** Hliník | kartáčovaný | C33 Dub | kartáčovaný | 
nature N07

Hliník | kartáčovaný | C32 Hliník | kartáčovaný | C34

Druh betonu | AB01Sklo | lesklé | černéHliník | kartáčovaný | C35

Mnoho dalších materiálů a barevných odstínů na 
www.josko.at nebo v katalogu oken Josko.

Nové inovativní materiály.

Německý ořech* | 
moohreiche natur N14

Německý ořech* | 
nature N07

Oregon | kartáčovaný | 
white pearl N170

Elegantní dřevěné povrchy.

* Pro evropský ořech je charakteristický barevný rozdíl mezi jádrovým a bělovým dřevem, který nemusí být po 
zpracování v závislosti na místě růstu a poloze v kmeni vůbec vidět, anebo se může projevit rozdílná barva a 
šířka. Tato nepravidelnost je typická pro evropský ořech, a tedy není důvodem k reklamaci.
** Skutečná ocel je zajímavý materiál, který však koroduje ve vlhkém prostředí.
Tomuto nežádoucímu procesu nelze zabránit, ale může být zpomalen:
Povrch skutečné ocele je chráněn „černěním“. V závislosti na základním materiálu může vykazovat barevné 
rozdíly a obláčkovitost. Černění nabízí pouze nízkou ochranu proti korozi, a proto je vhodné jen do vnitřních 
prostorů.

Kromě ušlechtilých a osvědčených 
dřevěných povrchů od Josko divoký 
dub, dub, smrk, modřín a Oregon 
jsou u ONE App možné i ořech, 
Art-Beton, sklo, kartáčovaný hliník 
a skutečná ocel.

Díky tomu lze ONE App perfektně 
sladit s téměř každým stylem byd-
lení – individuálně pro každý obytný 
prostor dle konkrétní architektury. 
Pro ty, kteří hledají něco mimořád-
ného.

Dub | kartáčovaný | 
beach N08
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VYVINUTÉ AŽ DO POSLEDNÍHO DETAILU.
POSUVNÉ DVEŘE S NULOVÝM PRAHEM.
TÉMĚŘ NEVIDITELNÁ OCHRANA PROTI HMYZU.
JEDINEČNÝ DESIGN PŘÍSLUŠENSTVÍ.
HODNOTY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE
NA ÚROVNI PASIVNÍCH DOMŮ.

FASCINUJÍCÍ
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ONE DEFINUJE 
MĚŘÍTKA.

Touha po dokonalosti.
ONE by Josko je zcela nový sys-
tém oken a posuvných dveří. Jeho 
symetrie, úzké provedení, mno-
hostrannost a individualita jsou 
jedinečné. ONE se navíc vyznačuje 
jednotným designem – bez ohledu 
na funkci.

Je fascinující vidět, jak se de-
sign rodiny ONE odráží v každém 
detailu. 

Ale co je vlastně detail? Je estetic-
ky provedená ochrana proti hmyzu, 
která v létě rozhodujícím způsobem 
přispívá ke kvalitě života, skutečně 
jen detail? Je dokladem touhy po 
dokonalosti – a to dokazuje ONE 
v každém prvku bez ohledu na 
velikost.

42



45

MINIMALISTICKÁ ELEGANCE.

Skutečný a opticky bezrámový ce-
loskleněný systém FixFrame tvoří 
s ONE působivé architektonické 
umělecké dílo. 
 

Bezrámový vzhled spolu s nekom-
promisně symetrickým úzkým pro-
vedením - pro objekty s obzvláště 
vysokými estetickými nároky.

ONE by Josko a bezrámový celoskleněný systém
FixFrame. Spojením dvou systémů vznikl nový svět.
Teprve v kombinaci s bezrámovým celoskleněným
systémem FixFrame se projeví přednost ONE.

Posuvné dveře FixFrame ONE S při pohledu z vnější strany – okouzlují estetickým vzhledem a symetricky úzkým provedením. Posuvné dveře FixFrame ONE App S při pohledu z vnitřní strany – tak elegantní a nenápadný může být rám.
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Základní barevné provedení v ušlechtilé černé.
ONE nabízí mnoho součástí, jako např. rozpěrné rámečky, těsnění a pásky 
v nenápadném matně černém provedení.

Sériově skrytá kování.
Kování jsou u ONE zcela skryta a zabudována v okně. Dokonalou symetrii 
okenních a dveřních prvků tedy nic neruší.
ONE může mít výšku až 3,20 m. Pokud jsou zapotřebí ze statických důvodů 
otočné závěsy, jsou provedeny v ušlechtilé černé barvě.

Velmi tenké lizény pro stabilní spoje.
Ačkoli mají lizény pohledovou šířku pouhých 8 mm a hloubku 60 mm, zaru-
čují statickou pevnost bez kompromisů. Statickou pevnost zajišťuje ocelový 
profil, který může být volitelně opatřen práškovým lakem ve třech interi-
érových odstínech sladěných s vnitřní barvou okna. Pro aplikace je lizéna 
dodávána vždy ve standardní černé barvě.

KVALITA JE NEJLEPŠÍ RECEPT.  

Kvalita systému se pozná především pod-
le toho, jak je promyšlený. V případě ONE 
všechno do sebe zapadá – v designu, stejně 
jako ve výrobě.

Terasové dveře s bezbariérovým podlahovým prahem.
Volitelný podlahový práh Isostep pro terasové dveře ONE se díky použitému 
plastu vyznačuje obzvláště dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi a je 
navržen pro zajištění vysoké těsnosti při prudkém lijáku s větrem. Podla-
hové prahy jsou černé.

Pečlivé zpracování, zajištění vysoké 
kvality a rozsáhlé záruky: 
ONE by Josko splní jakékoli přání. 
Návrh a výroba s účinným využívá-
ním zdrojů, zabezpečení kvality a 
servis jsou zajišťovány výhradně v 

Rakousku. ONE je výrobek „Made in 
Austria“ – to znamená kvalitu, kte-
rá je vidět a cítit na každém detailu.
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Hodnoty tepelné a zvukové izolace na úrovni pasivních domů.
ONE vykazuje ve všech provedeních stejně vysoké, velmi dobré hodnoty 
tepelné a zvukové izolace. Aplikace ONE App na ně nemají vliv - hodnoty 
jsou stejné. Kompozitní jádro odolné proti vlhkosti a povětrnostním vlivům 
s tepelně odděleným hliníkem zaručuje i přes velmi malou tloušťku celého 
systému velmi dobré stavebně-fyzikální a tepelně-izolační vlastnosti. 

- Tepelná izolace až Uw 0,78 W/m2K
- Zvuková izolace až 46 dB
- Výhody systému: 70 mm

Vnitřní parapety z přírodního dřeva.
ONE může sladit dřevěný povrch 
vnitřního okenního parapetu s 
aplikací na křídle, např. v provedení 
smrk, modřín, Oregon, dub, divoký 
dub.

VYVINUTÉ AŽ DO
POSLEDNÍHO DETAILU.  

Sériové trojité zasklení.
Sériové trojité zasklení propouští 
podstatně méně chladu než dvojité 
zasklení - a tak přispívá k pohodě 
a nižším nárokům na vytápění. A 
v létě zajišťuje uvnitř příjemnější 
teploty.  

Sériově dvojitá lepená skla.
Díky speciální technologii lepení 
jsou okna ONE obzvláště odolná 
proti chladu, hluku a větru. Oken-
ní tabule jsou vně i zevnitř těsně 
přilepené k rámu, a tedy vykazují 
zvýšenou ochranu proti vloupání a 
stabilitu. 

Design bez zasklívacích lišt.
ONE působí přesvědčivě zevnitř i 
zvenku svým vzhledem bez za-
sklívacích lišt - tedy estetickým 
i technicky elegantním řešením. 
Další výhoda: U pevného prvku
ONE Fix Blue lze sklo vyměnit 
zvenku.

Aplikace z ušlechtilého dřeva.
Veškeré používané dřevo - německý 
ořech, dub, smrk a modřín - pochá-
zí z udržitelného a certifikovaného 
lesního hospodářství.

ONE by Josko představuje výsledek mnoha-
letého vývoje ve společnosti Josko v Rakous-
ku. Tento inovativní systém oken a posuvných 
dveří je chráněn celou řadou patentů.
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Sériově s bezbariérovým nulovým prahem.
Bez překročení toho nejmenšího prahu lze vstoupit na terasu a do zahra-
dy. Hranice mezi vnitřním a venkovním prostorem mizí. Nulový práh leží v 
jedné rovině s podlahou - nehrozí riziko klopýtnutí o vyvýšený práh a ani 
netvoří prohlubeň.

Elegantní designový odvodňovací rošt.
Věděli jste, že z běžné prosklené stěny (5 x 3,2 m) stéká při normálním 
dešti 32 l vody/min.? To je 1920 litrů za hodinu. Pokud současně ještě fouká 
vítr, může na dveře voda dopadat rychlostí až 120 km/h. Při zkouškách v 
nezávislé zkušebně za takových extrémních podmínek prokázal designový 
odvodňovací rošt požadovanou těsnost.

BEZ PRAHU VZHŮRU DO PŘÍRODY. 

Také v případě ONE S činí pohledo-
vá šířka rámu všude pouhých 5 cm. 
Velmi malé osazení skla na vnější i 
vnitřní straně podtrhuje elegantní 
vzhled.

Posuvné dveře lze dokonale zkom-
binovat s ONE Fix Blue i s FixFra-
me.  Úzký rám ONE S a bezrámový 
vzhled FixFrame tvoří dohromady 
harmonickou jednotu.

ONE S: Bezbariérové posuvné dveře s nulovým prahem.
Bezbariérové posuvné dveře ONE S lze snadno otevřít jednou
rukou - bez nadzdvižení. A to při maximální hmotnosti křídla 500 kg.
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ONE FE s oválnou rozetou.

Pro ONE v hliníkovém provedení a 
pro všechny ostatní okenní systémy 
Josko může být ONE FE nabízeno s 
oválnou rozetou ve třech barevných 
odstínech.

Pouze pro ONE App. Zapuštěná kli-
ka ONE FE s obdélníkovou rozetou, 
která leží v jedné rovině s povrchem 
rámu, je nabízena ve třech barev-
ných odstínech.

ONE FE s obdélníkovou rozetou.

RAL 9005 černé matné. Nabídka obsahuje 
také provedení Effekt 3 a vzhled nerezové 
oceli.

VŠE POD KONTROLOU.

RAL 9005 černé matné.

Vzhled nerezové oceli. ONE FE s obdélníkovou rozetou v odstínu matná černá RAL 9005 s aplikací dub silver grey N06.

Jemně strukturovaná barva Effekt 3.

Klika pro vnitřní dveře 8993 ONE v 
RAL 9005 černé matné. Je nabízena rovněž 
v provedení Effekt 3 a se vzhledem nerezové 
oceli - vše s bajonetovým závitem. 

Klika pro domovní dveře ONE SK2 v provedení 
Effekt 3. Nabídka obsahuje také provedení v 
černé matné barvě RAL 9005 a se vzhledem 
nerezové oceli.

Úzké a tvarově dokonalé.
Speciálně pro ONE byla vyvinuta nová okenní klika ONE FE s minimalistickým vzhledem. Díky 
svému tenkému funkčnímu designu padne dobře do ruky. ONE FE je první klika v nabídce, 
která může být použita nejen na oknech, ale také na posuvných, domovních a interiérových 
dveřích - jedna klika, jeden vzhled.

... a v otevřeném stavu.

ONE FE s obdélníkovou rozetou - 
v zavřeném stavu ...
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Napínací rám síťky proti hmyzu ONE před horním otvíravým oknem:
není téměř vidět.

OCHRANA PROTI HMYZU ONE. 
TÉMĚŘ NEVIDITELNÁ. 

Prakticky trojnásobně zajištěný.
Napínací rám se síťkou proti hmyzu 
ONE je zavěšen na horní hraně. 
Silné magnety ho bezpečně drží na 
straně a v dolní části rámu. V přípa-
dě potřeby lze ochranu proti hmyzu 
odklopit směrem ven, např. při 
čištění vnějšího okenního parapetu.

Otočný rám se síťkou
proti hmyzu ONE.

Člověk ji cítí, ale nevidí.
Nově vyvinutá ochrana proti hmyzu ONE je 
první ochrana, jejíž rám je stejně široký jako 
okenní rám. Zatímco běžné napínací rámy 
tvoří nehezké osazení na okenním rámu, na-
pínací rám s ochrannou síťkou proti hmyzu 
ONE je stejně široký jako rám okna - vypadá, 
jako by tvořil součást okna. Tak nenápadně 
a elegantně lze obtížný hmyz zadržet venku. 
Symetrické úzké provedení promyšlené do 
nejmenšího detailu.

Stejná pohledová šířka, jakou má okenní rám: 
napínací rám síťky proti hmyzu ONE.

54



57

Venkovní rolety s vodicími kolejnicemi zapuštěnými do dřevěného
obložení/skrytými pod omítkou.

Vodicí kolejnice skryté pod omítkou - 
nenápadné a elegantní.

Venkovní rolety se skrytými
vodicími kolejnicemi pod omítkou.
Elegantní řešení ochrany proti 
slunci, které zajišťuje příjemnou 
teplotu v průběhu celého dne: 
Venkovní rolety Josko Easy jsou pro 
ONE jako stvořené. Podomítková 
hliníková skříň nad oknem je ele-
gantně napojena na rám. A protože 
také boční vodicí kolejnice jsou 
skryté pod omítkou, neruší symetrii 
okna už vůbec nic.

Rolety pro optimální ochranu.
ONE lze rovněž kombinovat se 
stabilními roletami – pro zajištění 
zlepšené energetické bilance a 
ochranu proti nezvaným návštěv-
níkům.

Skryté boční vedení venkovní rolety posuvných dveří ONE S - nenápadné a 
dokonale sladěné s jednoduchým designem ONE.

A SLUNCE ZŮSTANE VENKU.  

Ochrana proti slunci: stylově funkční.
Čím je větší plocha okna, tím je důležitější účinná ochrana proti slun-
ci. Řešení ochrany proti slunci od Josko zajistí přes den příjemný stín 
a tím i vyrovnané teploty uvnitř domu, pokud právě venku intenzivně 
svítí slunce. 
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Základní ochrana proti vloupání 
díky sériovému uzamykání na 
hřibový čep.
Bezpečí budí důvěru. Z toho důvodu 
je ONE sériově vybaven uzamyká-
ním na hřibový čep. Čep se zasouvá 
do pouzdra zámku a tím zabraňuje 
vysazení okenního křídla. Na přání 
jsou nabízeny i vyšší úrovně bez-
pečnosti Quadro Safe, SH 1 a RC2. 
Navíc může být ONE vybaven mag-
netickým uzávěrem zabezpečovací-
ho systému (MVS), který lze kombi-
novat s alarmovým systémem.

Quadro Safe společnosti Roto: 
Bezpečnostní paket pro okna 
Josko. Bezpečnostní paket, který 
umožňuje dosáhnout vyšší ochra-
ny proti vloupání u téměř všech 
modelů oken Josko: Ochrana 
proti odvrtání, bezpečnostní čepy 
a zamykací díly z kalené oceli na 
více místech okna - v zájmu lepší 
ochrany a celkové pohody.

Co znamená „zkoušeno pro bezpečnostní třídu RC2“? 

Zvýšený počet uzamykacích bodů

Zesílené zamykací díly

Zesílené šrouby zamykacích dílů

Zamykací čepy provedené jako zamykací hřibové čepy

Uzamykatelná klika RC2

Skrytá vestavěná ochrana proti odvrtání

Speciální zasklení VSG

Speciálně lepená skla

Speciální montáž RC2

Označování a řízení jakosti - Holzforschung Rakousko

Elektronické
hlídání MVS.
Nenápadné a spolehlivé snímače 
uzavření hlásí, zda a která okna, 
resp. balkonové dveře jsou otevře-
né nebo zajištěné. Hlídání může 
být kombinováno se všemi běžnými 
alarmovými a sběrnicovými
systémy.

Informace o dalších možnostech 
MVS a bezpečnostních vlastnostech 
výrobků Josko získáte na www.
josko.at nebo vám je poskytne 
partner Josko.

BEZPEČNÉ BYDLENÍ S ONE.
Moderní bezpečnostní vlastnosti Josko.
Bezpečnost patří k základním potřebám našeho života a bydlení. 
Pro vysoké bezpečnostní požadavky nabízí Josko výrobky zajišťující 
ochranu proti vloupání, které jsou zkoušeny pro bezpečnostní třídu 
RC2. Také ONE je vybaven rozsáhlými bezpečnostními funkcemi, kte-
ré lze podle potřeby ještě rozšířit, např. magnetickými hlásiči uzavře-
ní a otevření (MVS) integrovanými v kování.

Vzájemně harmonicky sladěno.
JOSKO vyrábí produkty pro lidi – a jejich životní prostor. Produkty
s individuálním charakterem, které otvírají nové perspektivy:
udržitelně a s vizí.

SKUTEČNĚ PĚKNĚ
ZKOMPLETOVÁNO.

Celá nabídka produktů Josko je 
vzájemně sladěna z hlediska de-
signu, symetrie, barvy a materiálu. 
Umožňuje dosáhnout jednotného 
harmonického vzhledu oken, do-
movních dveří, interiérových dveří a 
přírodních dřevěných podlah. 
Josko jako komplexní poskytovatel 
je vaším partnerem při výstavbě 

a renovaci. Josko je synonymem 
designu a boduje také v oblasti te-
pelných hodnot, techniky a kvality. 

Přesvědčte se sami o úrovni pora-
denství, servisu a dodávek našich 
kompetentních partnerů Josko.

Přírodní dřevěné podlahy

Okenní a celoskleněné systémy 

Posuvné dveřeInteriérové dveře

Domovní dveře
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Přesvědčivá harmonie obytného prostoru v každém detailu. 
Filosofie Smart Mix společnosti Josko přesvědčí na první pohled: 
Všechny prvky obývacího pokoje, které určují jeho vzhled, jsou
vzájemně harmonicky sladěny a vytvářejí atmosféru příjemného a 
harmonického bydlení, ať už se jedná o okna, domovní a interiérové 
dveře nebo i drobné detaily.

JOSKO SMART MIX.  

Venku jednotné. 
Uvnitř mnohotvárné.
Josko Smart Mix vám např. nabízí 
možnost vzájemně kombinovat růz-
né okenní a celoskleněné systémy 
z nejrůznějších materiálů - a tak 
vytvořit harmonický design zcela 
podle vašeho přání a finančních 
možností. 

Na vnější straně jednotný hliníkový 
vzhled, uvnitř harmonicky sladěno 
mnoho barevných odstínů. Pokud 
jde o příjemné bydlení, rozhoduje 
každý detail. 
A protože vše pochází od jednoho 
dodavatele, ušetříte navíc čas a 
peníze.

Dub | kartáčovaný |
silver grey N06

Dub | kartáčovaný |
pearl grey N13

Dub | kartáčovaný |
white heaven N09

Dub | kartáčovaný |
nature N07

Německý ořech | moohreiche natur N14
dveře a podlaha dub | moohreiche natur N14

Dub | kartáčovaný |
beach N08

Dub | kartáčovaný |
black pearl N16
podlaha modřín | kartáčovaný |
scandic white N333

Modřín | kartáčovaný |
scandic white N333
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Čtyřnásobný vítěz
ceny za inovace

Čtyřnásobný vítěz ceny
za produktový design

Nominace na 
rakouskou státní cenu 
za design

Dvakrát nominována 
na německou cenu
za design

SKUTEČNĚ PĚKNÉ OCENĚNÍ. 
ESTETIKA JOSKO.

Josko Fenster und Türen GmbH
A-4794 Kopfing, Josko-Straße 1, office@josko.at

Informace o produktech a společnosti i o nejbližším partnerovi 
Josko naleznete na adrese www.josko.at a www.josko.one

Foto: Florian Stöllinger, Heidemarie Pleschko, Manfred Gartner. Technické 
změny, chyby sazby a tiskařské chyby a barevné odlišnosti způsobené tiskem 
vyhrazeny. Texty a obrázky mohou obsahovat speciální provedení.

Váš partner Josko
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www.josko.one


