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Dáváme architektuře
nové inspirace
Momenty, které inspirují, prožíváme denně. Na cestě do práce, v práci nebo při
jednání se zákazníkem - z části jsou to jen malé impulzy všedního dne, které nás 
najednou přivedou k novým nápadům. Nejdůležitější je při tom být otevřený k novému 
a důvěřovat vlastní zvědavosti.

Udržitelná funkcionalita se snoubí  
s nadčasovou estetikou - s ocelovými 
systémy k novým trendům v 
architektuře. Architektura, která 

inspiruje, je založená z velké části na 
tvůrčí svobodě. Stálým vývojem 
našich ocelových profilových systémů 
zvyšujeme konstrukční možnosti na 
maximum. Nové kombinace materiálů
zvyšují nejen stabilitu, bezpečnost a 
odolnost, ale mimo toho kladou důraz na 
optický výraz a vyzařují pohodové 
prostredí a atmosféru. Přinášíme 
protiklady na společného jmenovatele a 
doplňujeme stavební umění do velkého 
celku - aby architektura v budoucnosti 
překvapovala a fascinovala.

Naše nadšení pro ocel, naše široké
odborné know-how  a náš spolehlivý cit 
pro trh, jsou nejlepším důkazem. Již víc 
než 50 let vyvíjíme profily pro okna, 
dveře a fasády z oceli a ušlechtilé oceli 
pro jejich všestranné použití. Přispíváme 
tím celosvětově k umění ve stavbách - 
a to je naší vášní.  

Jansen přináší ocel do formy a 
architekturu do bodu, kdy je 
architektura projevem společnosti.  Se 
stavebním uměním prosazujeme 
trvalou udržitelnost. Požadavky jsou po 
precizním zhotovení, ale i po nových  
vývojových technologiích. Oboje 
spojujeme v našem ocelovém 
profilovém systému pro řešení dveří, 
oken a fasád.

Naším předpokladom je společné 
formování budoucnosti. Angažujeme se 
pro všechno nové, vyvíjíme inovativní 
systémová řešení, které jsou pro 
architektonické skvosty funkčně 
perfektní. Jsme přesvedčení, že každý 
objekt má svůj vlastní příběh.  
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Bildungsforum, Potsdam/DE

(VISS Fire G30, VISS TVS HI)
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V budovách so zvýšeným pohybom 
veřejnosti jsou požadavky na 
bezpečnost, životnost a tepelnou 
izoláci velmi vysoké. Ocelové dveře 
Janisol HI spojujú mechanickou stabilitu  
se výbornými tepelně-izolačními 
vlastnostmi kompaktně do jednoho 
profilového systému.

•

hodnoty UD - do  1,0 W/m2K 

dosáhnuté s izolátorem z polyuretanu 
zesíleným skleněnými vlákny

•

Minergie® certifikát•

výplňové prvky až do tloušťky 56 mm se
stavební hloubkou 80 mm

Janisol  HI
Dveře a 
pevná zasklení
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• široký sortiment kování,příslušenství a
prahových řešení

•

Podle EN 12400 testované a zařazené
do třídy 8 (1 milión cyklů)

•

mechanická pevnost podle EN 1129
třída 4 pro jedno- a dvojkřídlové
dveře do výšky 3 m

• racionální zabudovaní zámků 
v izolátoru bez tepelného mostu 

Novinky

•

profil pro celoplechové dveře•

extra štíhlé profiy pro zárubeň•

skryté panty•

uvedení na trh polovina 2015

S Janisol HI je možné realizovat celoplechové dveře
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Příklady použití plechových dveří Janisol HI
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Příklady použití dveří Janisol HI
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Varianta prahu pro 
dveře ven otvíravé

Varianta se skrytým závěsem 
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Wissenschaftszentrum Kopernikus,

Centrum Nauki Kopernik, Warschau/PL

(VISS TVS, VISS Fire, VISS SG)



Rozšíření systému na zvýšené požadavky odolnosti proti vloupání, 
bezpečnosti a dlhoudobe funkčnosti

Janisol HI
Okna a 
pevná zasklení

Moderní okna musí splňovat mnohé 
požadavky: maximální energetická 
úspornost, vysoké statické nároky, jako i
příjemné ovládaní - a samozřejmě 
estetická očekávání. S ocelovými okny 
a pevným zasklením Janisol HI
požadavky na vysokou tepelnou  izolaci, 
funkčosť a estetičnost prosadíte použitím 
elegantních subtilních rámových 
profilů.

• U
W
-hodnoty do 0,69 W/m2K pro 

pevné zasklení
U

W
-hodnoty do 0,8 W/m/2K pro okna

•

 izolátor je z polyuretanu zesíleného 
skleněnými vlákny

•

Minergie® první certifikát ve Švýcarsku 
pro ocelové okna

•

 tloušťka výplňí od 25 do 66  mm
(např-ISO sklo proti vloupání) 

•

 výška křídla až do 2800 mm

• váha křídla až 180 kg
•  způsob otvíraní: otvíravé, sklopné,

otvíravě-sklopné, štulpové

Novinky
• odolnost proti vloupání EN 1627 RC3
• odzkoušeno dle EN 12400, zařadení

do třídy 4 (50 000 cyklů)
• TRAV zkouška vyražení skla pro pevné 

zasklení
• uvedení na trh 2016
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Universität St.Gallen, St.Gallen/CH 

(Janisol Primo Fenster)



Příklady použití štulpových oken Janisol HI
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Janisol HI  
Skládací stěna
Velkoplošné, vysoce izolované stavební otvory budov jsou současnou 
řečí architektury
Flexibilní rozšírení prostoru je nejen v centru pozornosti 
vstupů do veřejných budov. I v soukromém stavebním 
sektoru stoupá poptávka po individuálním řešení otvírek. 
Bez ohledu na tvořivé možnosti jde vždy o splnení vysokých 
systémových nároků - především v oblasti izolacie, stability 
a bezpečnosti. Skládací stěna Janisol HI přesvědčí vícekrát 
díky mimořádným izolačním vlastnostem jakož i svoji
zvukovou izolací. 

• různorodé možnosti konstrukce a designu  
• možnosti otvíraní ven i dovnitř
• lehké a tiché ovládání
• výplňové prvky od 25 do 56 mm
• CE-značka podla EN 14351-1
• zvuková izolace do 45 dB
• TNosnost pojazdů 400 kg (váha křídla do 200 kg)
• Uf- 1,6 W/m2K

• Uw- 1,0 W/m2K
• uvedení na trh 2016
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Příklady použití Janisol HI skládací stěna (typ 3-0)
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Stále hledáte 
nové nápady. 
Nabízíme
vám 
vhodné řešení.
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Hauptbahnhof «Centraal Station», Rotterdam/NL

(VISS Basic, VISS Fire)



Janisol Arte
Okna a 
pevná zasklení
Díky několikrát oceněnému systému Janisol Arte nabízí 
Jansen architektům a projektantům nejen atraktivní 
alternativu pro sanaci průmyslových a loftových zasklení, ale 
také umožňuje, aby sa využil v moderní privátní bytové 
výstavbě. Na základě nově vyvinuté profilové a spojovací
technologie, splňují tyto profily požadované tepelně-izolační 
vlastnosti.
• CE-značka podla EN 14351-1 a 14024
• velikost oken 800 x 1600 mm (š x v)
• úzké pohledové šířky mezi 25 a 40 mm při stavební 

hloubce 60 mm 
• jedno- a dvojkřídlé otvíravé okno, jednokřídlové sklopné, 
   výklopné nebo výklopně-výsuvné okno 

Systémová rozšíření poskytují nové konstrukční a designové možnosti 

Novinky
• vícebodové kování s měnitelným přítlačným 

tlakem
•  šroubovací 3D závěs
•  výška křídla do 2200 mm (uvedení na trh září 2015)
•  kyvné okno (uvedení na trh 2016)
• TRAV certifikát (pre bezpečnostní zasklení)
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Pumpwerk Schönau, Bern/CH

(Janisol Arte)
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Příklady použití Janisol Arte otočné a kyvné okno 
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S mimořádně štíhlým profilovým systémem Janisol Arte je 
možné vytvořit velkoplošné posuvné dveře s příjemnými 
pohledovými šířkami a vysokou stabilitou. Původně 
Jansenem vyvinuté profily pro rekonstrukci historických oken 
nabízí nyní Janisol Arte architektům a projektantům využití i 
v novostavbách při řešení velkých zasklení.

Nejsubtilnejší rámové profily nově i pro průchody

Janisol Arte 
Posuvné dveře

• velikost prvků do 3000 x 2500 mm (š x v)
• max. váha křídla 150 kg
• izolační sklá od 20 do 34 mm
• UW-1,5 W/m2K

•  svařené oceľové profily v kombináci s kvalitním izolátorom ze skleněných 
vláken a umělých hmôt (100% recykláce) poskytují stabilní rám.

•  profilová pohledová šířka 40 mm umožňuje větší průchod světla
• CE-značka podla EN 14351-1
•  spojení profilů zkoušeno podľa EN 14024
•  zvuková neprůzvučnosť 41 dB 

• uvedení na trh - říjen 2015
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Příklad použití Janisol Arte posuvné dveře  
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Formulujte vaše 
přání. 
Necháme se 
inspirovat vašimi 
nápady. 
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Herenhuis, Den Haag/NL

(VISS Fassaden-Wendetüre)
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VISS fasádní systémy  
Otvíravé okenní prvky
Nové spůsoby otvírání pro více
volnosti a komfortu

VISS SG výsuvné okno a VISS SG paralelně výsuvné okno 
integrované do fasády VISS SG vytváří optické zdání 
bezrámového zasklení. Jako celostrukturální řešení (SG) 
a nebo jako varianta s profilem na hraně skla odpovídají 
německému stavebnímu zákonu pro mechanické 
zabezpečení vnější tabule skla. Díky osazení otvírek pro 

přirozené větrání jsou splněny i zvyšující sa nároky na 
enegetické požadavky a optimální  prostorové klima. 

• výsuvné okno: 
váha křídla do 180 kg
max. rozměry křídla 1985 x 2456 mm (š x v)

• paralelně výsuvné okno:
váha křídla do 300 kg
max. rozměry křídla 4000 x 4000 mm (š x v)

• ploch křídla max. 4m2

• tloušťka skla od 28 do 58 mm 
• mechanické upevnění skla na rám křídla bez lepení
• motorická varianta s řetězovým pohonom 
• provedení celoskleněné (SG) alebo s rámovým 
   profilem na hraně skla

• montáž vhodná pro izolační dvoj- i trojsklo

• CE-značka podle EN 14351-1
• U

f
-hodnoty > 1.8 W/m2K

• odolnost proti hnanému dešti třída až 9A
• vzduchová průvzdušnost třídy až 4 
• zatížení větrem do B/C4
• použití v systémech VISS SG, standard VISS jakož i 

ve VISS Basic v pohledových šířkách 50 a 60 mm
• TRAV certifikát (pro bezpečnostní zasklení)

Výsuvné a paralelně výsuvné okno 
ve strukturálním vzhledu (SG)
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VISS Fasády
Statické ocelové profily

Maximální nosnost při minimálním
počtu podpůrných bodů

Jansen nabízí prostředníctvom kombinace nových 
ocelových profilů, nových T-spojovníků a nových vysoce
únosných nosičů skla kompletní řešení pro náročné 
fasádní konstrukce s velkými rozpony a skleněnými
výplněmi o vysoké hmotnosti. Tímto přináší stavební 
estetiku se statickou jistotou a efektivní výrobou v jednom.   

Přednosti
• velký výběr stloupkových a příčkových profilů
• ostré rádiusy hran
• krátké dodací lhůty, profily jsou skladem u výrobce
• racionální výroba vzhledem na systémové profily,

žádne náročné navařování šroubovacích kanálů
• spolehlivá ochrana povrch díky vnitřnímu  i  

vnějšímu pozinkovaní 
• nízká hmotnost proti obvyklým dutým profilům
• uvedení na trh v polovině 2015

Statische Werte

76.140 Z

IX  = 621.5 cm4

WX = 61.8 cm3

76.141 Z

IX  = 1046.2 cm4

WX = 85.2 cm3

76.142 Z

IX  = 1964.8 cm4

WX = 126.4 cm3

Drents Museum, Assen/NL

(VISS Basic TV)
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VISS Fasády 
Systémová rozšíření

Nové podložky pod sklo: jednoduché a 
efektivní zpracování

Malý počet komponentů a skutečnost, že při vyšších 
hmotnostech výplní nejsou potřebné nákladné 
svářecí práce, jsou významné faktory pro jednoduchost 
montáže a zároveň zabezpečují vysokou spolehlivost.

•  tloušťka výplňových prvků od 24 do 70 mm
• využití je v různych VISS systémoch 

(např. protipožární, odolné proti vloupání,
štrukturální)

• uvedení na trh v polovině 2015

Díka patentovanému T-spojovníku je možné nyní i těžké 
příčníky s velkým rozpětím sestavit rychlo a lehce. Možnost 
zavěsit příčník po osazení sloupku podstatně ulehčuje 
montážní práce na stavbě. 

• váha výplňových prvků do 1900 kg. 
• zkoušeno podle EN 1990 
• pohledová šířka 50 mm:

hloubky profilů 80, 95, 120, 140 mm

• pohledová šířka 60 mm:
hloubky profilů 80, 100, 120, 150 mm

• uvedení na trh v polovině 2015

Nový zátěžový T-spojovník: jednoduchá 
montáž spojená s vysokou únosností
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VISS RC4 
Odolnost proti vloupání
Nejvyšší bezpečnost ve vztahu k ochraně budovy

Pro zvýšení bezpečnosti objektů přináší na trh Jansen s 
fasádou VISS RC4 další zdokonalení systémové fasády 
odolné proti vloupání VISS RC3. S malým množstvím 
komponent se dosáhne díky jednoduché montáži z 
osvědčeného systému VISS RC 3 fasáda se zvýšenou 
odolností VISS RC4.  Opticky identická VISS fasáda není 
konstrukčně rozeznatelná od fasády VISS RC4. Tímto lze 
realizovať rozdílné objektové požadavky v jednotném 
vzhledu. 

• VISS RC4 je kombinovatelná se stávajícími 
systémy VISS s pohledovou šířkou 50 a 60 mm .

• odolnost proti vloupání podľa EN 1627
• koeficient prostupu tepla U

f
 > 0.84 W/m2K

• odolnost proti hnanému dešti třída RE 1200
• vzduchová průvzdušnost třída AE
• zatížení větrem třída 2 kN/m2

• odolnost proti nárazu třída E5/15
• verze VISS RC jsou kombinovatelné s profilovými 

systémy  Janisol pro okna a dveře odolné proti 
vloupání 

• použití izolačních dvoj- i trojskel
• uvedení na trh v polovině 2015



Justizvollzugsanstalt, 

Berlin-Tegel/DE

(VISS TVS RC3, 

Janisol Fenster)
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VISS systémy 
fasádní pivotové dveře
Pro více velkorysosti
na celé čáře

Nové fasádní pivotové dveře, jako objektové řešení
pro velké výšky a velká rastrovéhá pole, umožňují 
pokračovaní velkorysé linie fasády VISS do otvíravých 
prvků . Tímto rozširuje Jansen realizeční možnosti 
svých velkoplošných prosklení o optický, jakož i 
funkční Highlight.  

• velkoplošné, tepelně izolované fasádní pivotové dveře 
pro mimořadné použití a požadavky
(např.. vchody do výstavních hal, átrií, autosalónů...)

• opticky identický vzhled jako má konstrukce fasády
• konstrukce koresponduje s osvedčenými fasádními dveřmi
• dveřní profily s přerušeným tepelným mostem jsou k 

dispozici pro tloušťku skel od 27 do 42 mm
• pivotové dveře jsou otvíravé dovnitř a zevnitř ovládané
• rozměry dveřních a zárubňových profilů jsou 

volitelné , resp. odpovídají statickým požadavkům
• skrytý tyčový zámek s dolním a horním 

fixovaním je zabudovaný v dutině 
dveřního profilu

• velký výběr zasklívacích lišt umožňuje 
všestranné designové možnosti 

• uvedení na trh v polovině 2015



Příklad použití VISS fasádních pivotových dveří
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Naše produkty jako část 
vašeho řešení: 
Společně dosáhneme 
něco mimořádné.
Na tom se 
ani v budoucnosti 
nic nezmění.
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Hauptbahnhof, Köln /DE

(VISS TV)
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Janisol C4  EI60/30
Protipožární dveře

Zvyšujíce sa požadavky na bezpečnost budov vyžadují stále 
častejší funkční soulad rozdílných protipožárních nároků. 
Týká se to například schodišť, pokud  slouží jako únikové cesty. 
Aby sa dosáhly požadované kombináce, které budou splňovat i
estetické nároky, nabízíme v osvědčeném protipožárním 
systému Janisol 2 EI30 profily ve stavební hloubce 70 mm. Tyto 
upravené profily je možno kombinovat  se systémy stěn 
Janisol C4 EI60, v extremním případě i Janisol C4 EI90.
Rozšířený sortiment zahrnuje dveřní a příčkové profily v 
surovém a v pozinkovaném provedení.

Janisol C4 EI60 a Janisol 2  EI30: spolehlivé
protipožární systémy nově kombinovatelné
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Příklady použití Janisol C4 EI60/EI30 (70 mm)
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Janisol 2 EI 30 
Protipožární automatické dveře

Protipožární automatické dveře Janisol 2 
EI30 sa používají ve frekventovaných 
bezbariérových objektech jako např. 
nákupní střediska, stadióny, a nebo ve 
správních budovách. Rámové profily s 
šířkou 25 nebo 50 mm jsou nejen 
mimořádně štíhlé, ale i jednoduše 
obrobitelné. Díky novému speciálnímu  
profilu pro zárubeň, vyplněnému 

Extrémně štíhlý profil s nejvyšší bezpečností

keramickou hmotou, nejsou nutné 
náročné klempířské práce u hran, ani 
vkladání dodatečných protipožárných 
vložek.
  • odzkoušené pro odolnost EI30 

podle EN 1634
• automaticky otvíravý dveřní systém s

a nebo bez panikové funkce
• široký výběr pohonů, skel, panelů

•

•

•

max. světlý průchod
pro jednokřídlé konstrukce
1400 x 2500 mm (š x v)
pro dvojkřídlé konstrukce
2800 x 2500 mm
bez podlahového vedení v
celé světlosti průchodu 
kombinovatelné s Janisol C4 EI60/EI90 a 
VISS Fire EI30/EI60/EI90

34 NOVINKY OCELOVÉ SYSTÉMY

Jansen AG, Campus, Oberriet/CH

(Janisol 2 EI30 Brandschutzschiebetüren)



Příklad použití protipožárních dveří Janisol 2 EI30
 s únikovou funkcí Break-Out 

C - C

A A

B

B

A - A

B - B

C C

Varianta únikové funkce Break-In
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Sortiment profilů Janisol C4 EI60 a EI90 
je nový o 3 profily 630.016.C4, 630.015.C4 
a 630.017.C4 v nepozinkované i 
pozinkované úpravě. Profily jsou k 
dispozici v délce 3000 mm. Jsou opatřené 
dutinou pro vedení elektrických kabelů, 
jakož i pro zámky s vrchním zamykáním. 
Profily jsou protipožárně testované a 
postupně zaváděné v jednotlivých zemích.
 

Zdvižně-posuvné dveře Janisol umož- 
ňují scelit vnějšek s vnitřek 
do světlého a otevřeného prostředí 
jak v luxusních domech, tak i ve 
veřejných budovách. Izolované a sta- 
bilní ocelové profily nabízejí tenké 
rámy při velkoplošném zasklení.  
Přitom se vyznačují jednoduchou 
výrobou a montáží. 

• novinka - odolné proti vloupoání, 
systémové řešení RC2
(uvedení na trh v říjnu 2015) 

• rozměry křídla do 4270 mm šířka a 
3210 mm výška při stavební hloubce 80 
mm a pohleadové šířke 85 mm

• standardní provedení s 
váhou křídla až do 400 kg

• objektové řešení s váhou 
křídla až do 600 kg

• izolační trojsklo až do tloušťky 57 mm
• hodnoty U

W
- 0,9 W/m2K

• prahový profil je z umělé hmoty zesílené 
skleněnými vlákny pro výbornou
tepelnou izoláci a bezbariérový průchod

Profily Janisol C4
se šírkou 
komory 85 mm

Janisol zdvižně-posuvné dveře
nově odolné proti vloupání
jako systémová varianta

Bimetalová lamela pre 
rafinované zajištění  
protipožárních dveří
Bimetalová lamela reaguje při zvýšení tepla 
rychle a spolehlivě.  Uzávěrový trn se 
zdvihne a zamezí tím vzniku štěrbiny 
mezi zárubní a křídlem dveří. V kom- 
binaci se zpěňovací páskou navíc 
zamezí průniku ohňa i  kouře. Paten- 
tovaná bimetalová lamela je funkční jen v 
případě požáru.   

• nahrazuje při větších výškách dveří 
zámek s horním přídavným 
uzamykáním (výška > 2500 mm) 

• úspora času při zpracování profilu
• nízké náklady kování
• kratší montážní čas
• bezúdržbové

Praktické 
funkční výhody
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• pro Janisol, Janisol 2 EI30, 
Janisol HI, Jansen-Economy 60

• váha křídla do 195 kg

• úhel otevření do 100°

• CE-značka podle 
EN 1935, třída 14

• pro Janisol, Janisol 2 EI30, Janisol C4, 
Janisol HI, Jansen-Economy 60

• váha křídla do 230 kg
•  úhel otevření až do 180°
• CE-značka podle 

EN 1935, třída 14

Skrytý 3D ocelový 
šroubovací závěs

3D šroubovací závěs
(vyosení 36 mm) v
oceli a nerezi

Výškově nastavitelný 
šroubovací závěs
v oceli a nerezi

• pro Janisol, Janisol 2 EI30, Janisol C4, 
Janisol HI, Jansen-Economy 50/60

• rozšíření k 3D šroubovacímu závěsu
• váha křídla do 230 kg
• CE-značka podle 

EN 1935, třída 14
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JANIsoft 
kalkulační software
Rychle a jednoduče k individuálnímu řešení

JANIsoft umožňuje profesionální pro- 
jektovaní, kalkulovaní a konstrukci 
systémů Jansen pro dveře, okna a fasády. S 
novou verzí mohou konstruktéři a zpra- 
covatelé jednoduše vypracovat nabídky 
a objednávky s požadovanými detaily.  

Díky optimalizovaným programovým 
funkcím je možné zefektivnit proces od 
přípravy výroby až po ovládání výrobní 
linky.
JANIsoft je k dispozici v třech verzích 
«basic», «advanced» a «enterprise», které
nabízí mino standardní kalkulace a 
zpracování objednávky i další přídavné 
funkce.

Přednosti JANIsoft-u 
• 2D a 3D konstrukce pro dveře, okna a fasády

• přímý export řezů do CAD programů

• rozhraní systémů PPS a ERP pro přenos
výsledků

• komplexní technické a obchodní údaje 
na produkty systémů Jansen

• automatické statické výpočty, U-hodnoty a ceny

• statické dimenzovaní pro žatížení sněhem a 
větrem

• praktické předlohy všech profilových systémů
• jednoduchá optimalizace 
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CZ-25101 Modeltice
Modletice 76
Tel.: +420 323 61 61 30
E-mail: jansen@ocel.cz
wiki.jansencz.cz

www.ocel.cz     www.jansencz.cz




