Patříme k nejvýznamnějším výrobcům
dřevěných oken a dveří v České republice.
Navazujeme na tradici sahající až před
letopočet 1926, kdy pradědeček František
Janošík založil stolařskou živnost. Naše
zkušenosti umožňují uspokojit potřeby i toho
nejnáročnějšího zákazníka, hledajícího
originální výrobek, který mu bude sloužit
po dlouhou řadu let.

OSTATNÍ
PRODUKTY

kavárna Slavia
Praha, Smetanovo nábřeží

hotel Augustine
Praha, Letenská

ambasáda České republiky
Moskva, Rusko

bytový dům
Brno, náměstí Svobody

hotel Hapimag
Praha, Václavské náměstí

hotel Juliš
Praha, Václavské náměstí

bytový dům
Praha, Bořivojova

hotel Park Inn
Praha, Svobodova

hotel Hejtmanský dvůr
Slaný

bytový dům
Praha, Korunní

gymnázium Zatlanka
Praha, Na Zatlance

tabáková továrna Philip Morris
Kutná Hora

Jiří Janošík
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historická
okna a dveře
poctivá česká okna a dveře
s tradicí od roku 1926

tradice od roku 1926
špaletová okna vyrábíme od roku 1926 a máme zkušenosti přenesené z generací s
každým typem těchto oken, to nám umožňuje spojit poznatky starých truhlářských
mistrů s nejmodernějšími technologiemi a vyrábět špaletová okna a historické dveře
nejvyšší kvality

EUROOKNA
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA
VCHODOVÉ DVEŘE
POSUVNÁ OKNA
ZIMNÍ ZAHRADY
INTERIÉROVÉ
DVEŘE

historická okna a dveře jako věrné repliky
historická okna a dveře vyrábíme jako věrné repliky dle původních, včetně všech
zdobných prvků, tak aby charakter domu zůstal k nezměněn
stovky referencí
stojí za námi stovky realizovaných staveb do všech slohů architektury od Prahy, Brno,
Vídeň, přes venkov až po Moskvu
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zpracujeme dokumentaci pro památkové úřady
k naším výrobkům zpracujeme výkresovou a technickou dokumentaci potřebnou pro
výměnu historických oken a dveří v památkových zónách

5

nejlepší telpelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti
naše výrobky máme certifikované na nejlepší tepelně-izolační a zvukově-izolační
vlastnosti srovnatelné s moderními eurookny
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výměna na klíč
zastřešujeme všechny služby spojené s výměnou oken a dveří, od demontáže a
likvidace původních, přes montáž po zednické zapravení

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE
info@janosik.cz
800 101 188
www.janosik.cz
showroom
praha 3, vinohradská 166
rodinný dům
Zdiměřice

velvyslanectví Marockého království
Praha, Mickiewiczova

hotel Mosaic House
Praha, Odborů

centrála
valašské příkazy 26

ŠPALETOVÁ OKNA
CASTLE

RUSTIKAL

RUSTIKAL

Standardní profil špaletových oken,
která zdobí historické budovy více než
sto let. Jejich krása způsobila, že se
stala neodmyslitelnou součástí
historických budov.

Vchodové dveře moderní konstrukce
ale rustikálního profilu s možností
ozdobných historických prvků pro
historicky stylizované budovy.

Eurookno moderní konstrukce, ale
rustikálního profilu s možností
zdobných historických prvků. Jsou
vhodné pro historicky stylizované
budovy.
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DUPLIK

REPLIK

SLIM

Nejstarší profil špaletových oken,
jejichž křídla se otevírají na opačné
strany. Ponořte se do velkoleposti
minulosti, která ožívá s okny DUPLIK.

Při rekonstrukci historických budov
je často vyžadována věrná podoba
nových vchodových dveří s původním
originálem. Tento požadavek řeší dveře
REPLIK včetně dokonalých tepelných
a zvukově izolačních vlastností.

Zúžená eurookna na šířky špaletových
oken s dřevěnou okapnicí. Zvenku je
od špaletového okna nerozenáte.
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