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Življenje v globoki odvisnosti od narave nas je naučilo ceniti tradicionalne pristope, zato so naša okna 
v največji meri izdelana iz lesa, razen seveda tam, kjer sodobne tehnologije omogočajo trajnejšo in 
zanesljivejšo rešitev.

Arhitektura: Božo Ć. Rozman; Arhitekturni Biro BCR



Okna niso zgolj kos pohištva. So naš stik z zunanjim svetom in v veliko 
primerih edini del, s katerim naše stanovanje res diha. Okna okvirjajo 
naš pogled na svet in so tista, ki v naše stanovanje vnašajo sveže vetrove.

Arhitektura: Ocic Ana, Lamprecht Robert



Drsna stena povabi v prostor svetlobo ter vas poveže in 
navdahne z naravo zunaj.

Arhitektura: Božo Ć. Rozman, Arhitekturni Biro BCR



Les je živ, zato lahko diha in raste z nami. Poveže nas lahko z okoljem in nas osveži. Pozimi preprečuje 
ohlajanje in poleti zadržuje sonce. V primerjavi z nami je les skoraj večen in je vedno arhitekturno 
zanimiv element.

Arhitektura: Marjeta Černe



Ne glede na to, katero okno boste izbrali, bo šel vsak njegov del skozi skrbno razvit postopek, 
ki stoletja mizarskih izkušenj nadgrajuje z najnovejšimi tehnologijami. 

Arhitektura: 3Biro



IDEJE, KI JIH PREIZKUŠAMO ŽE STOLETJE

Žiri leta 1913: najstarejša znana fotografija tukajšnjih mizarjev.

Odkrivanje naravnih materialov in tradicionalnih tehnik je bistveno pričakovanje 
vsakega sodobnega kupca. Sami z naravo sodelujemo že skoraj sto let in nikoli 
nismo iz rok izpustili izkušenj naših dedkov.

Nekoč so bile Žiri eden od redkih naseljenih otokov sredi širokih gozdnih pro-
stranstev. V teh krajih so bili mizarji pogosti in cenjeni, zato ne preseneča, da so 
se njihove delavnice v različnih oblikah ohranile do danes. V eni od takih delavnic 
je zaživela tudi tradicija izdelovanja stavbnega pohištva, predhodnica današnjih 
sodobnih obratov.

Skozi čas so se poimenovanja spreminjala, a vsa leta je delovanje družbe temeljilo 
na potrpežljivem delu in iznajdjivosti tukajšnjih mojstrov. Z leti se je delavnica raz-
rasla v živahno družbo mnogih in nastalo je podjetje v današnji obliki.

Danes je M SORA sodobno organizirana družba, ki temelji na nenehnem prepletanju 
tradicije in inovativnosti. Podjetje se opira na znanje in izkušnje mizarjev ter hkrati 
nenehno raziskuje, preizkuša in odkriva novosti. Prav zato naša okna prestanejo 
izziv časa.

Okna M SORA so danes prepoznana kot dovršen izdelek, po katerem z enakim 
zaupanjem posegajo tako graditelji individualnih hiš, kot tudi arhitekti poslovnih 
in reprezentančnih objektov. Tukajšnji macesen, smreka in hrast krasijo okna po 
Evropi, Ameriki in daljni Japonski.

POVRŠINSKA OBDELAVA

vzdržljivi in okolju prijazni premazi na  

vodni osnovi so na voljo v veliko odtenkih

LES

okenski profil debelin 68, 92 ali 110 mm je iz  

kakovostnega lesa (smreka/jelka/macesen 

/hrast/meranti/bor), lepljen pa je 

brez vidnega dolžinskega spoja.

ALUMINIJ

na zunanji strani maska okno učinkovito 

zaščiti pred vremenskimi vplivi; 

izbira barv je bogata — od barv po 

RAL lestvici do antico barv in barv 

z videzom različnih vrst lesa
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Les je plemenit naravni material, ki oknom zagotavlja trajnost, izolativnost in prijeten videz. Samo programiran stroj lahko les obdela natančno in brez napak. Vsi sestavni elementi okenskega okvirja so v celoti površinsko obdelani pred lepljenjem.



Poleg vrhunskih lesenih in alu-lesenih oken, tudi pestra izbira 
vhodnih in notranjih vrat.
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