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Katalog produktowy
Eko-Okna S.A. to czołowy, europejski producent stolarki otworowej.  

Od początku swojej działalności skupiliśmy się na potrzebach naszych Klientów  
i stworzyliśmy ofertę w pełni odpowiadającą filozofii „one step shop”.  

Jednym transportem otrzymają od nas Państwo wszystko, czego potrzeba  
do ukończenia inwestycji. Oferujemy zarówno okna, drzwi, bramy segmentowe, 
systemy przesuwne, rolety, rolety screen, żaluzje fasadowe, moskitiery, markizy. 
Wszystko najwyższej jakości, gdyż korzystamy tylko z wysokiej klasy materiałów 

pochodzących od najlepszych, europejskich dostawców.

Produkcja naszej stolarki odbywa się w czterech halach, wyposażonych  
w najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.  

Proces produkcyjny wspierany jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną  
kadrę pracowniczą. Swoim klientom, oprócz wysokiej jakości produktu,  

oferujemy także wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, jego transport  
i rozładunek. Każdy z naszych samochodów ciężarowych  

jest bowiem wyposażony w wózek widłowy.

Doświadczenie, które udało nam się uzyskać przez ostatnie 20 lat, pozwala nam nie 
tylko odpowiadać, ale także często wyprzedzać zmieniające się trendy.  

Nasza oferta jest niezwykle elastyczna, a nasi specjaliści każdego dnia pracują  
nad jej udoskonaleniem. Wszystko to sprawia, że jesteśmy firmą odnotowującą 

największą dynamikę wzrostu w Europie. Już dziś 85% naszych produktów 
eksportowanych jest do 33 krajów na całym świecie. Nasza stolarka zdobywa 

uznanie nie tylko w Europie, ale także w Australii i Stanach Zjednoczonych.

7 dni na
realizację

zamówień
typowych

75 tys. m2 
powierzchni
produkcyjnej

240 
samochodów
ciężarowych

33  
rynki

eksportowe
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Już dziś nasza oferta składa się  
z około 30 systemów okienno-drzwiowych 
wykonanych z PVC, aluminium oraz 
drewna. Proponujemy także systemy 
przesuwne, rolety, bramy segmentowe  
i moskitiery. Wszystko najwyższej jakości, 
gdyż korzystamy tylko i wyłącznie  
z wysokiej klasy materiałów pochodzących 
od najlepszych europejskich dostawców.

SZEROKA
GAMA PRODUKTÓW



dla Ug=0.6 ciepła ramka

uszczelki

komór (rama)

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

8 9

profil klasy  
(opcjonalnie klasa A)

na rdzeniu białym  
i brązowym

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

rekomendowany 
do budownictwa 
wielorodzinnego

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 41 mm

Ideal 4000
0.93

B

2

5

70

To uniwersalny 
system, który 

sprawdza się zarówno 
w nowoczesnej 

architekturze 
budownictwa 

jednorodzinnego, 
wielorodzinnego 
jak i w przypadku 

renowacji.



profil klasy

uszczelki

komór (rama)

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

10 11

dla Ug=0.7 ciepła ramka

Połączenie 
najpopularniejszego 

rozwiązania  
z sześciokomorową 

budową ramy 
pozwoliło na 

uzyskanie lepszej 
izolacyjności  

termicznej  
okna. 

Ideal 4000 NEW

szklenie pakietami  
do szerokości 41 mm

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

na rdzeniu białym  
i brązowym

rekomendowany 
do budownictwa 
wielorodzinnego.

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

dostępny w wariancie  
ze skrzydłem prostym  
lub półzlicowanym

6

2

B

1,00

85



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

12 13

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

Okna łączące ze sobą 
nowoczesny design 

z bardzo dobrymi 
parametrami 

technicznymi. 
System z potrójnym 

uszczelnieniem. 
Dostępny także  

w wersji z niższą 
ramą.

Ideal 5000

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

szklenie pakietami  
o szerokości do 41 mm

okucia pracują w tzw. suchej 
komorze – co zwiększa ich 
żywotność

możliwość wykonania  
w innowacyjnej 
technologii V-Perfect
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profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

14 15

komór

dla Ug=0.7 ciepła ramka

Zupełnie nowe  
i przełomowe podejście 
do energooszczędności. 

Wzmocnienie stalowe 
w ramie można zastąpić 

termoplastycznymi 
wkładkami 

wzmocnionymi 
polimerem Ultradur 

High Speed. 
na rdzeniu białym  
i brązowym

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

szklenie pakietami  
do szerokości 51 mm

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

rekomendowany 
do budownictwa 
energooszczędnego

możliwość zastosowania 
wzmocnienia Ultradur 
High Speed w ramie

85
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Ideal 7000 NEW



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

16 17

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

okucie w standardzie 
wyposażone w cztery 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 51 mm

możliwość wykonania  
w innowacyjnej 
technologii V-Perfect

na rdzeniu białym  
i brązowym

Okna najnowszej 
generacji. Wybierając je  

– wybierasz ciepło, ciszę  
i estetykę. Okna 

wykonane w oparciu 
o system Ideal 

8000 zapewniają 
termoizolację oraz 

izolację akustyczną na 
najwyższym poziomie. 

85
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3

B

0.76
Ideal 8000



Systemy Aluplast

18 19

Okna i drzwi renowacyjne z naszej oferty 
przeznaczone są nie tylko do montażu  

w budynkach zabytkowych. Często wybierane są  
po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę,  

bez konieczności demontażu starych ościeżnic. 

Stolarka renowacyjna charakteryzuje się specjalną ramą  
z tzw. profilem maskującym, który tworzy estetyczną opaskę  

od wewnątrz. Elementy starej ramy maskowane są  
specjalnymi kątownikami. Z zewnątrz można  
natomiast zastosować profile zabudowujące. 

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość.  
Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu  

według potrzeb konstrukcyjnych. 
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Round-line

Nasza  
oferta 

jest ściśle 
dostosowana 
do wymagań 

stawianych 
przez 

poszczególne 
europejskie 

rynki. 

Systemy renowacyjne



SYSTEMY
SPECJALNE

Technologie oferowane  
przez Eko-Okna stwarzają 
nieograniczone możliwości.  
Coraz bardziej innowacyjne  
i zróżnicowane projekty budowlane 
wymagają od producentów 
indywidualnych rozwiązań. 
Odpowiadając na potrzeby rynku 
proponujemy klientom wysokiej 
klasy systemy Monoblock  
i Blockprofil NL wykonane z PVC. 



dla Ug=0.6 ciepła ramka

profil klasy

uszczelki

Systemy Aluplast

22 23

grubość maksymalna  
pakietu szybowego (mm)

komór

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

głębokość ramy  
102, 122, 142 lub 162 mm

możliwość łączenia  
ramy z różnymi typami 
skrzydeł (Classic-line  
lub Round-line)

możliwość zastosowania 
klamki centralnej

możliwość zastosowania 
okucia krytego

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

Okna przeznaczone  
do montażu w warstwie 

ocieplenia. Grubość 
ocieplenia nie stanowi 

żadnego problemu, 
gdyż ramy Monoblock 

dostępne są w kilku 
wariantach szerokości. 

Okna dedykowane  
na rynek francuski. 

41
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Monoblock



dla Ug=0.6 ciepła ramka

profil klasy

uszczelki

Systemy Aluplast

24 25

System dedykowany 
na rynek holenderski. 
Ze względu na różne 

sposoby montażu, system 
oferujemy z dwoma typami 

ościeżnic. Blockprofil NL 
możemy wykonać przy 
pomocy innowacyjnej 

metody łączenia profili, 
jaką jest HFL.

Blockprofil NL

komór

120

5

2

B

0,98

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

możliwość szklenia 
pakietami do szerokości 
41 mm

możliwość wykonania  
w technologii HFL

możliwość montażu 
klamki centralnej

możliwość zastosowania 
okucia krytego

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

głębokość zabudowy  
ramy (mm)



SYSTEMY
SALAMANDER

Systemy Salamander należą  
do jednych z najbardziej 
niezawodnych systemów PVC  
na rynku. Ich jakość potwierdzona 
została niezbędnymi certyfikatami. 
Projektując systemy Salamander 
Streamline oraz BluEvolution 92 
producent sięgnął po najnowsze 
rozwiązania technologiczne. 



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Salamander

28 29

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

na rdzeniu białym, 
brązowym i karmelowym

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

okucie w standardzie 
wyposażone w cztery 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okna RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 48 mm

możliwość łączenia 
w innowacyjnej technologii 
V-Perfect

Doskonały wybór dla 
osób ceniących sobie 

elegancję i komfort. 
Okna stworzone  

w oparciu o system 
Streamline 76 łączą 

w sobie maksymalne 
bezpieczeństwo, wysoką 

izolację termiczną  
i akustyczną. 

76
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0.83
Streamline 76



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Salamander

30 31

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

charakterystyczne, 
ekstremalnie białe  
i błyszczące profile

okucie w standardzie 
wyposażone w cztery 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okna RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 60 mm

możliwość łączenia 
w innowacyjnej technologii 
V-Perfect

okucie pracuje w tzw. suchej 
komorze – co zwiększa jego 
żywotność

Gwarancja najwyższej 
efektywności 

energetycznej. 
Rozwiązanie łączy  

w sobie nowoczesne 
technologie, 

funkcjonalność  
i świetny design, 

dając w efekcie okna 
najwyższej klasy.
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BluEvolution 92



Systemy Salamander

32 33

Systemy renowacyjne
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Okna renowacyjne wykonujemy również  
w oparciu o profile drugiego z naszych 
dostawców profili PVC, którą jest firma 

Salamander. Okna renowacyjne przeznaczone są 
nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. 

Często wybierane są po prostu przez osoby 
chcące wymienić stolarkę, bez konieczności 

demontażu starych ościeżnic. Elementy starej 
ramy maskowane są specjalnymi kątownikami. 

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. 
Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia 

elementu według potrzeb konstrukcyjnych. 



SYSTEMY
EKOSUN

Produkty wykonane w oparciu  
o profile EkoSun charakteryzują 
się dobrą izolacją akustyczną  
i termiczną. Profile wykonane są  
z najwyższej jakości PVC,  
a ich cechą charakterystyczną 
są większe od standardowych 
komory profili. 



uszczelki

szerokość zabudowy (mm)

Systemy EkoSun

36 37

profil klasy

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

na rdzeniu białym, 
brązowym i karmelowym

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia 
klamki (okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 54 mm

dostępny w wariancie  
ze skrzydłem Soft-line

możliwość wykonania 
okien ze słupkiem stałym 
lub ruchomym

Izolacja termiczna  
i akustyczna na bardzo 

dobrym poziomie.  
Okna, które dają gwarancję 

komfortu cieplnego  
i trwałości na długie lata. 

Najlepszy stosunek jakości 
do ceny. Rekomendowany 

do budownictwa 
energooszczędnego.
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dla Ug=0.6 ciepła ramka

uszczelki

szerokość zabudowy (mm)

Systemy EkoSun

38 39

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

Innowacyjny system 
energooszczędnych profili 

okiennych, opracowany 
z myślą o budynkach ze 
specjalnymi potrzebami 

energooszczędnymi. 
Wyposażony w trzy 

uszczelki stanowi 
doskonały izolator 

termiczny.
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B

0.79
EkoSun 7

na rdzeniu białym, 
brązowym i karmelowym

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia 
klamki (okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 54 mm

dostępny w wariancie  
ze skrzydłem Classic-line

okucie pracuje w tzw. suchej 
komorze – co zwiększa jego 
żywotność

profil klasy



Systemy EkoSun

40 41

Systemy renowacyjne

Okna renowacyjne, które dedykowane są głównie 
na rynek francuski, wykonujemy także w oparciu  

o profile EkoSun. Okna renowacyjne przeznaczone 
są nie tylko do montażu w budynkach 

zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez 
osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności 
demontażu starych ościeżnic. Elementy starej ramy 

maskowane są specjalnymi kątownikami. 

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość.  
Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu  

według potrzeb konstrukcyjnych. 
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DLA CIEPŁEJ RAMKI

Uf
Ug = 1,1 Ug = 1,0 Ug = 0,9 Ug = 0,8 Ug = 0,7 Ug = 0,6 Ug = 0,5

Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw =

Ideal 4000 1,3 1,26 1,20 1,13 1,06 0,99 0,93 0,86

Ideal 4000 new 1,3 1,30 1,20 1,10 1,10 1,00 0,93 -

Ideal 5000 1,2 1,23 1,16 1,10 1,03 0,96 0,89 0,83

Ideal 7000 new 1,1 1,13 1,06 1,06 1,00 0,93 0,86 0,79

Ideal 8000 1,0 1,17 1,10 1,03 0,96 0,90 0,83 0,76

Salamander SL 76 1,3 1,30 1,20 1,10 1,00 0,96 0,89 0,83

Salamander BluEvo 92 1,0 - - - 0,96 0,89 0,83 0,76

EkoSun 6 1,2 1,20 1,20 1,10 1,00 0,95 0,89 0,82

EkoSun 7 1,1 1,20 1,10 1,10 0,99 0,92 0,85 0,79

DLA ALUMINIOWEJ RAMKI

Uf
Ug = 1,1 Ug = 1,0 Ug = 0,9 Ug = 0,8 Ug = 0,7 Ug = 0,6 Ug = 0,5

Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw =

Ideal 4000 1,3 1,34 1,27 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93

Ideal 4000 new 1,3 1,30 1,30 1,20 1,10 1,10 1,00 -

Ideal 5000 1,2 1,30 1,24 1,17 1,10 1,03 0,97 0,90

Ideal 7000 new 1,1 1,27 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,87

Ideal 8000 1,0 1,24 1,17 1,10 1,04 0,97 0,90 0,83

Salamander SL 76 1,3 1,40 1,30 1,20 1,10 1,10 0,99 0,92

Salamander BluEvo 92 1,0 - - - 1,10 0,99 0,88 0,86

EkoSun 6 1,2 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 0,96 0,89

EkoSun 7 1,1 1,30 1,20 1,10 1,10 1,00 0,93 0,86

Uw dla okna referencyjnego  
o wymiarach 1,23 x 1,48 m 

wyprodukowanego przez Eko-Okna

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA



4544

Szyby
Specyficzna budowa szyb zespolonych oraz możliwość  
łączenia ich w różne pakiety pozwala na uzyskanie  
odpowiednich właściwości okna. Komfort cieplny,  
w zależności od potrzeb zapewnią dwie lub trzy szyby. 
Bezpieczeństwo użytkowania zagwarantuje  
folia antywłamaniowa, a ciekawy wygląd szkło ornamentowe.

W naszej ofercie znajdują przeszklenia o różnych konfiguracjach:

Nasze okna można 
wyposażyć w pakiety 

szybowe o różnej szerokości 
oraz ilości szyb (do 

pakietów czteroszybowych). 
Zewnętrzna szyba zawsze 

pokryta jest powłoką 
niskoemisyjną, dzięki czemu 
okna zyskują jeszcze lepsze 

właściwości termoizolacyjne. 

Termoizolacyjne  
(1-komorowe)

Standardowa, 
jednokomorowa  
szyba zespolona 
złożona z dwóch  
tafli szkła typu float. 

Dźwiękochłonna

Szyby zaprojektowane 
zostały dla podniesienia 
komfortu akustycznego 
we wnętrzach. Zapewniają 
wyjątkowy poziom 
dźwiękoszczelności.

Przeciwsłoneczna

Szyba przeciwsłoneczna 
charakteryzuje się 
znakomitymi parametrami 
obniżania ilości energii 
słonecznej, jaka dostaje się 
do pomieszczeń przez fasadę 
budynku. 

Termoizolacyjne  
(2-komorowe)

Szyby dwukomorowe 
podnoszą komfort 
termiczny we wnętrzach. 
Druga komora tworzy 
bowiem dodatkową  
barierę dla uciekającego  
z wewnątrz ciepła. 

Bezpieczna

Szyba zbudowana ze 
szkła laminowanego. 
W przypadku jej zbicia, 
kawałki szkła pozostają 
przytwierdzone do folii. 

Antywłamaniowa VSG

Specjalna, wielowarstwowa 
budowa szkła, z którego 
zbudowane są szyby, 
zapewnia ochronę przed 
włamaniami oraz aktami 
wandalizmu. 



SYSTEMY
PRZESUWNE

Systemy przesuwne umożliwiają 
realizację imponujących, 
wielkogabarytowych przeszkleń. 
Dzięki nim można uzyskać 
niezwykły efekt estetyczny 
oraz doświetlić pomieszczenia. 
To również wysoki komfort 
użytkowania.
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Ekonomiczne cenowo 
rozwiązania. Z powodzeniem 

mogą zastąpić okna balkonowe 
zapewniając użytkownikom 

komfort użytkowania. 
Systemy przesuwne to 

również oszczędność miejsca 
w pomieszczeniach oraz 

gwarancja dobrej  
ochrony termicznej.

Duo SLIDE

System Duo Slide pozwala na tworzenie drzwi 
przesuwnych, które z powodzeniem mogą zastąpić 
tradycyjne okna. Drzwi mogą poruszać się po 
jednym lub dwóch torach jezdnych. Szklenie 
pakietami do szerokości 19 mm pozwala na 
zastosowanie pakietu dwuszybowego. Ograniczenie 
konstrukcyjne w przypadku tego systemu wynosi  
60 kg na skrzydło.

Multi SLIDE

Drzwi przesuwne wykonane w oparciu o system 
Multi Slide to optymalna ochrona cieplna, której 
gwarancją jest m.in. możliwość szklenia pakietami 
do szerokości 33 mm. Skrzydła mogą poruszać się 
po dwóch lub trzech torach jezdnych. Wykonanie 
konstrukcji wielotorowej było możliwe dzięki 
zastosowaniu specjalnego profilu ościeżnicy,  
który pełni funkcję dodatkowego toru jezdnego. 

JetLine

Zrównoważony konstrukcyjnie system Salamander 
Jetline zapewnia płynne ruchy oraz funkcjonalność 
na długie lata. System o głębokości zabudowy ramy 
132 mm oraz głębokości skrzydła 60 mm pozwala  
na budowę drzwi przesuwnych do wysokości 2,2 m  
i szerokości 3,5 m.  

Stabilność i bezpieczną eksploatację zapewniają 
stalowe wzmocnienia, a odporność na działanie 
warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie. 



Systemy przesuwne

50 51

max. ciężar skrzydła nakładki aluminiowe Aluskin

400 
kg

400 
kg

głębokość zabudowy 

HST 70 HST 70HST 85 HST 85

167 
mm

197  
mm

max. wymiar skrzydła 

max. wymiar konstrukcji (białe)

szklenie pakietami o szerokości

10-41  
mm

20-51  
mm

3000  
x 2500  

mm

6500  
x 2500  

mm

3000  
x 2500  

mm

6700  
x 2700  

mm

Aluplast HST 70 / 85
Energooszczędny system drzwi przesuwnych. Umożliwia budowanie 
wielkoformatowych przeszkleń przy zachowaniu najlepszych 
parametrów termoizolacyjnych. 

Systemy HST umożliwiają budowanie wielkowymiarowych, przeszklonych drzwi  
podnoszono-przesuwnych. Maksymalna szerokość zestawu sięga aż 6,7 metra,  
zaś maksymalne dopuszczalne wymiary skrzydeł to 3x2,5 m. Wykazujące się funkcjonalnością  
oraz dobrymi parametrami, dedykowane są przede wszystkim do budownictwa jednorodzinnego. 
Drzwi tego typu stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych okien balkonowych lub tarasowych.  
Do wyboru drzwi o głębokości zabudowy ramy – 85 lub 70 mm. 
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głębokość  
zabudowy ramy

172  
mm

maksymalny  
ciężar skrzydła 

400 
kg

głębokość  
zabudowy skrzydła

76  
mm

max. szerokość  
pakietów szybowych

48 
mm

Wielkoformatowe, bezpieczne i komfortowe w obsłudze 
drzwi podnoszono-przesuwne. Oferta skierowana do klientów 
wymagających, ceniących nowoczesne, praktyczne i innowacyjne 
rozwiązania. Konstrukcja pozwala na tworzenie imponujących 
przeszkleń i zapewniają ich maksymalną stabilność.

Salamander HST

System umożliwia budowę drzwi przesuwnych  
o szerokości nawet 6 m. Stabilność i bezpieczną eksploatację 
zapewnia stalowe wzmocnienie, a odporność na działanie 
warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie. 
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rolki z izolacją  
wykonane z PVC

rolek jezdnych max. ciężar skrzydła 130  
kg

max. szerokość konstrukcji 

6

5300  
mm

zawiasy z krytymi złączami 
śrubowymi do regulacji  
w pionie i w poziomie

łatwe i ciche  
przesuwanie skrzydeł 

Schemat 321 Schemat 541 Schemat 330Schemat 431

Schemat 651 Schemat 532 Schemat 550

Schemat 633 Schemat 743

System harmonijkowy
Stylowy sposób na połączenie wnętrza z ogrodem, tarasem  
lub balkonem. Systemy harmonijkowe z naszej oferty są niezwykle łatwe 
w obsłudze, a także stanowią niebanalną ozdobę każdego wnętrza. 
Dostępne w bogatej palecie kolorystycznej.

Okucia dla systemów harmonijkowych stwarzają ogromne możliwości. Wyposażone są w rolki jezdne  
w wózkach jezdnych – zarówno w dolnej jak i górnej części konstrukcji. Okucia pozwalają na tworzenie 
konstrukcji o długości nawet 5300 mm oraz montaż skrzydeł o ciężarze nawet 130 kg.  
Drzwi harmonijkowe składają się z dwóch części: skrzydła rozwieralnego (lub uchylno-rozwieralnego) 
oraz dwóch lub więcej skrzydeł, które poprzez przesunięcie w bok składają się jak harmonijka.
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PSK
Drzwi PSK to ciekawa alternatywa dla okien balkonowych. 
Umożliwiają zarówno przesuwanie jak i uchylanie skrzydła 
aktywnego. Drzwi PSK tworzymy w oparciu o wszystkie profile 
okienno-drzwiowe PVC z naszej oferty. 

Drzwi PSK stanowią 
interesujące rozwiązanie 

i są alternatywą 
dla tradycyjnych, 

dwuskrzydłowych drzwi 
balkonowych. To również 

atrakcyjna cenowo 
alternatywa dla systemów 
HST. Dzięki ergonomicznie 

ukształtowanej klamce, 
drzwi można z łatwością 

otwierać i zamykać  
jedną ręką. 

max. wymiary skrzydeł 
okiennych

narożniki dociągane 
klamką

w standardzie 
mikrowentylacja  
w narożniku

maksymalny  
ciężar skrzydła

200  
kg

2 
skrzydła

max. wymiary skrzydeł 
drzwi tarasowych

jedno skrzydło aktywne 
drugie pasywne

1600  
x 2400  

mm

1300  
x 2400  

mm



Chcąc ułatwić Państwu montaż 
okien, podnieść ich funkcjonalność 
koniecznym staje się zastosowanie 
wszelkiego typu poszerzeń, 
kątowników oraz łączników. 
Dzięki proponowanym przez nas 
rozwiązaniom można w sposób 
dowolny manewrować wymiarami 
szerokości całkowitej okna oraz 
tworzyć okna narożne czy wykusze. 

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE
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Niebanalne rozwiązania, 
pozwalające 

spełnić oczekiwania 
nawet najbardziej 

wymagających 
klientów. Oferujemy 

niestandardowe 
elementy okucia, 

łączniki  
i profile okienne. 

Okno ze słupkiem stałym 

 � Profil Ideal 4000  
Soft-line (140x20) 
wzmocniony stalą

 � Słupek stały (140x41) 
wzmocniony stalą

Fix / Fix

 � Profil Ideal (140x41) 
wzmocniony stalą

Okno z klamką 
centralną

Okno ze słupkiem 
ruchomym

 � Profil Ideal 4000 
Soft-line (140x20) 
wzmocniony stalą

 � Słupek ruchomy 
(140x66) wzmocniony 
stalą

Fix w skrzydle / Fix w ramie

 � Profil Ideal 4000  
Soft-line (140x20)  
wzmocniony stalą

 � Profil (140x41)  
wzmocniony stalą
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Łączniki kątowe pozwalają 
tworzyć estetyczne, 

niestandardowe konstrukcje 
okienne. Zastosowanie 

ich to również gwarancja 
utrzymania właściwości 

cieplnych okna na bardzo 
dobrym poziomie oraz przede 

wszystkim zachowanie 
odpowiedniej statyki. 

Łącznik kątowy 90°

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik kątowy 90° (140248) wzmocniony stalą

Łącznik rurowy

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik rurowy (140243+140244) wzmocniony stalą

Łącznik kątowy 135°

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik kątowy 135° (140249) wzmocniony stalą
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Dysponujemy różnymi 
łącznikami statycznymi,  

co umożliwia dobór  
optymalnego rozwiązania. 

Odpowiedni podział i dobór 
łączników już na etapie 

konstruowania, pozwoli  
na uniknięcie problemów 

związanych z deformacją oraz ze 
stabilnością konstrukcji okiennych.

Połączenie „na łezkę” 

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) 
wzmocniony stalą

 � Łącznik łezka (120116)

Łącznik statyczny

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik statyczny 21 (140218)

Łącznik „H”

 � Profil 4000 Soft-line (140x20)  
wzmocniony stalą

 � Łącznik „Duże H” (140267) 



Okucia okienne uznanego, 
międzynarodowego producenta 
Maco wykonane z najwyższej 
jakości stali. Okucia konfigurowane 
są na podstawie masy i wymiaru 
skrzydła, a także funkcji, jaką 
spełniać będzie okno. Podstawowe 
elementy stosowanych przez nas 
okuć pasują do wszystkich okien  
z naszej oferty. 

OKUCIE
OBWIEDNIOWE
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 Zaczep antywyważeniowy

 Zaczep obwodowy

 Zaczep podnośnika

 Czopy utrudniające  
włamanie (iS)

 Zamknięcie uchylne  
poziome

 Zasuwnica

 Podnośnik zasuwnicy

 Nożyca uchyłu

 Narożnik

 Zamknięcie środkowe

 Zawias górny

 Zawias dolny

Standard Aluplast
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 Zaczep antywyważeniowy

 Zaczep obwodowy

 Zaczep podnośnika

 Czopy utrudniające  
włamanie (iS)

 Zamknięcie uchylne  
poziome

 Zasuwnica

 Podnośnik zasuwnicy

 Nożyca uchyłu

 Narożnik

 Zamknięcie środkowe

 Zawias górny

 Zawias dolny

Standard Salamander
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Okucia antywyważeniowe

RC1

RC2*

Klientom, którzy ponad 
wszystko cenią bezpieczeństwo 

swoje i swoich bliskich, 
oferujemy okna o klasie 

antywłamaniowej RC1 oraz RC2. 
Dopracowane technologicznie 
rozwiązania stanowią najlepszą 

barierę przed włamywaczami. 

Ilość  
zaczepów 

antywyważe-
niowych  

uzależniona 
jest od  

konstrukcji 
i wymiarów 

okna.
* Przykład dotyczy okna o wymiarach 1465 x 1435.



KOLORYSTYKA
STOLARKI PVC

Okna coraz częściej stanowią 
element dekoracyjny  
zarówno całego budynku jak  
i wnętrza. Podstawowym  
sposobem jest dobór koloru  
i struktury okleiny. Dysponujemy 
szeroką paletą kolorów gładkich  
oraz drewnopodobnych.



Paleta kolorów
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* niedostępne  
dla systemu EkoSun

Jet black MAT AP 106*

Ciemny niebieski AP 101*

Sary bazaltowy AP 102* Popielaty AP 103*

Czekoladowy brąz AP 104* Trompet C-32 AP 105*

Alux DB 703 AP 79* Kwarc AP 88

Ciemnobrązowy AP 89* Dąb Sheffield szary AP 94* Winchester AP 95

Kwarc piaskowany AP 65* Szary betonowy AP 70 Szary agatowy AP 71

Maron braun AP 72 Dąb Sheffield jasny AP 75*

Aluminium szczotkowane AP 63

Brzoza AP 52
Szary antracytowy  
struktura piasku AP 60* Szary struktura piasku AP 61*

Szary bazaltowy
struktura piasku AP 62*

Stalowy niebieski AP 41

Zielony AP 43 Biały strukturalny AP 44 Brylantowy niebieski AP 47 Kremowy AP 50

Ciemny zielony AP 30 Ciemny czerwony AP 32

Palisander AP 33 Szary AP 34 Antracytowy AP 40

Oregon III AP 15 Złoty dąb AP 23 Orzech AP 27

Walnuss tera AP 28 Walnuss amaretto AP 29

Dąb specjalny AP 01 Dąb naturalny AP 02 Mahoń AP 05 Ciemny dąb AP 06

Daglezja AP 11



Paleta kolorów

78 79

* Kolory 
zaprezentowane 

w katalogu mogą 
różnić się od 

rzeczywistych. 
Wybierając kolor 
należy stosować 

wzorniki kolorów. 

Ciemny brąz SAL 71 Szary agatowy SAL 72

Jasnoszary SAL 73 Szary bazaltowy SAL 74 Kwarc SAL 78
Szary bazaltowy 
piaskowany SAL 84

Szary sygnałowy  
piaskowany SAL 87 Antracyt piaskowany SAL 88

Szary kwarcowy  
piaskowany SAL 90

Cheyenne SAL 64 Teak arte SAL 65 Antracyt szczotkowany SAL 67

Aluminium szczotkowane SAL 69 Antracyt SAL 70

Tiama SAL 62

Oregon SAL 52 Kremowy SAL 59 Vermont SAL 60 Meranti SAL 61

Dąb vintage SAL 41

Dąb polarny SAL 43 Brzoza SAL 44 Sosna górska SAL 50 Złoty dąb SAL 51

Mahoń SAL 26 Letnia daglezja SAL 27

Nebraska SAL 33 Alux DB703 SAL 37 Biały antik SAL 39

Stalowoniebieski SAL 11 Niebieski SAL 14 Bordowy SAL 19

Orzech SAL 21 Dąb bagienny SAL 25

Szary SAL 02 Ciemnozielony SAL 03 Ciemnoczerwony SAL 06 Beżowoszary SAL 09

Zielony SAL 10
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DRZWI
WEJŚCIOWE PVC

Szeroki katalog drzwi, jakim dysponujemy 
pozwala na wybór optymalnego 
rozwiązania do każdego domu. 
Proponujemy zarówno drzwi wykonane 
z drewna, aluminium jak i PVC. 
Uzupełnione o panele z najcieplejszym 
na rynku wypełnieniem stanowią 
idealną barierę przed warunkami 
atmosferycznymi oraz hałasem. 



Drzwi PVC

82 83

bezpieczeństwo

estetyka

jakość

Drzwi wejściowe PVC
Drzwi wejściowe to wizytówka każdego domu – podkreślają 
zarówno charakter budynku jak i jego właściciela.  
Nasza firma daje klientom pełną swobodę wyboru wzoru,  
koloru oraz kreacji drzwi wejściowych, które tworzymy w oparciu  
o profile Streamline 76, BluEvolution 92 oraz Ideal 4000. 

Ideal 4000

 � otwierane na zewnątrz

 � otwierane do wewnątrz

Streamline 76

 � otwierane na zewnątrz

 � otwierane do wewnątrz

BluEvolution 92

 � otwierane na zewnątrz

 � otwierane do wewnątrz

Klienci mogą 
wybrać jeden  

z kilkudziesięciu 
oferowanych przez 

nas wzorów  
lub stworzyć 

własny. 
Drzwi dostępne 

są w pełnej gamie 
kolorystycznej.
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Nowoczesne wzornictwo,  
swoboda w doborze dodatków  
i bogactwo kolorów sprawiają,  
że panele drzwiowe EkoLine  
stanowią niebanalną wizytówkę  
każdego domu. Najwyższej jakości materiały, 
których używamy przy ich produkcji są 
natomiast gwarancją bezpieczeństwa  
i trwałości na długie lata. 

PANELE 
EKOLINE



Drzwi PVC
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Panele EkoLine
Aplikacje ze stali nierdzewnej

Nowoczesna architektura to przede 
wszystkim proste formy geometryczne. 
Wybierając drzwi klienci bardzo często 
szukają modeli z przeszkleniami  
o regularnych kształtach i sięgają  
po zdobienia ze stali nierdzewnej.

Aplikacje ze stali nierdzewnej, 
zlicowane z powierzchnią panelu

Stal nierdzewna jest zlicowana  
z powierzchnią panelu. Rozwiązanie  
to szczególnie polecane jest klientom, 
którzy przy wyborze paneli drzwiowych 
kierują się nie tylko ich wyglądem, 
ale także względami praktycznymi. 
Aplikacje zlicowane są znacznie łatwiejsze 
w codziennej pielęgnacji.

Panele ryflowane

Osobom, które szukają paneli z bardziej 
stonowanymi zdobieniami polecamy panele 
drzwiowe ryflowane. Ryfle nadają drzwiom 
oryginalnego wyglądu i tworzą wyczuwalną 
i przestrzenną strukturę.



Drzwi PVC
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Klientom, którym zależy na bezpieczeństwie 
polecamy w szczególności doposażenie drzwi o bolce 
antywyważeniowe, elektorygiel bądź też samozamykacz. 
Zestaw ten warto uzupełnić o zamki wielopunktowe.

Okucie drzwiowe
Drzwi wyposażamy w najwyższej jakości zamki wielopunktowe  
oraz zasuwnice. W standardzie oferujemy zasuwnicę wyposażoną  
w dwa haki i dwa bolce, która blokowana jest po przekręceniu klucza  
w zamku głównym. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć również  
w zasuwnicę automatyczną. 

Drzwi stanowią skuteczną barierę dla włamywacza tylko wtedy, jeśli wszystkie elementy okucia 
wykazują podobny poziom bezpieczeństwa. Standardowe okucie drzwiowe opiera się na 
trzypunktowej zasuwnicy oraz zawiasach. Jeśli jednak jest to niewystarczające  
wówczas konieczne staje się doposażenie go o dodatkowe elementy.

ClassicPLUS

 Ryglowanie zamka
 Bolce antywyważeniowe
 Kaseta zamka
 Płyta HPL lub szkło
 Pianka poliuretanowa

 Zawiasy
 Zamek
 Zaczep główny
 Zaczep górny, dolny
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Dodatki stanowią nie tylko uzupełnienie 
wyglądu stolarki. To od nich w dużej 
mierze zależą jej walory użytkowe. 
Stolarka, zarówno okienna jak i drzwiowa, 
powinna być przede wszystkim 
funkcjonalna. Termoizolację oraz izolację, 
w przypadku okien, zapewni odpowiedni 
dobór szyb. Bezpieczeństwo użytkowania 
stolarki będzie natomiast zależało od 
doboru klamek i okucia. 

AKCESORIA 
I DODATKI
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Satinovo matt

Abstracto biała

Altdeutsch biała

Szyby ornamentowe
Szkło ornamentowe nadaje się zarówno 
do zewnętrznych jak i wewnętrznych 
realizacji. Stwarza nieograniczone 
możliwości. Szkło sprawdzi się  
w domach, biurach, sklepach, hotelach 
oraz w restauracjach. To doskonały 
wybór nie tylko dla ścianek działowych, 
ale również łazienek, drzwi i okien.  
Szkło ornamentowe zapewnia 
intymność oraz rozjaśnia wnętrze. 

Delta matt, 
biała

Chinchila, 
biała

Flutes matt, 
biała Silvit biała

Ciepła ramka
Zastosowanie międzyszybowej termoramki pozwala na oszczędność 
nawet do 10% wydatków na energię cieplną. Dodatkowo ramki 
podnoszą i równoważą temperaturę na wewnętrznej powierzchni 
szyby, co przeciwdziała kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby.
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Nakładki aluminiowe
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Uzupełnienie profili okiennych  
o zewnętrzne nakładki aluminiowe  
pozwala nie tylko podnieść walory 
estetyczne okien, ale również ich 
wytrzymałość. Nakładki aluminiowe nadają 
oknom niezwykłe ciekawego wyglądu. 
Dzięki nim bez problemu możemy 
połączyć praktyczne zalety okien PVC 
z nowoczesnym designem, który z całą 
pewnością charakteryzuje okna aluminiowe.

Id
ea

l 5
00

0

H
ST

 8
5

St
re

am
lin

e 
76

Id
ea

l 8
00

0



Akcesoria i dodatki

96 97

Klamki 
HST

Klamki
Klamki okienne wykonane z PVC i aluminium  
dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.  
Stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale także 
dopełnienie wyglądu okna i estetyki wnętrza.

Proponujemy klamki standardowe,  
klamki z przyciskiem blokującym możliwość  
otwarcia okna czy klamki z kluczykiem.  
Wszystkie dostępne są w wielu kolorach, co ułatwi 
dopasowanie jej wyglądu do wyglądu okna. 

Pochwyty  
i klamki drzwiowe
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kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

tytanowa kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

tytanowa
kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

tytanowa

biała

marron

srebrna

kremowa

złoty błysk

złoty mat

złoty mat

złoty mat

złota

Klamka ROTO

Klamka MOONLINE

Klamka 
standardowa 
aluminiowa

Klamka MACO

biała

brąz

złota

srebrna

tytanowa

Klamki

Bogata kolorystyka 
pozwala bez problemu 

dopasować klamkę do profilu 
okiennego. Oprócz swoich 
funkcjonalnych aspektów, 

klamki z kluczykiem  
lub przyciskiem cechują 

się również wysokim 
stopniem bezpieczeństwa 

antywłamaniowego.

Klamka HOPPE SECUSTIK 

Klamka NEW YORK SECUSTIK

Wybrane modele Dostępne kolory: biały, brąz, kremowy, srebrny, złoty.

Pochwyty i klamki drzwiowe

Gałka Gałka dwustronnaLondon Klamka P5 P8P1 P45 P60
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Nawiewnik ciśnieniowe Aereco AMO, Ventair II

Zmiana przepływu powietrza uzależniona jest  
od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń. 
Użytkownik posiada możliwość kierowania strumienia 
powietrza – w zależności od ustawienia może to być 
strumień pionowy lub poziomy. 

Nawiewnik wszybowy ciśnieniowy Renson

Działają na takiej samej zasadzie jak tradycyjne nawiewniki 
okienne, ale ich montaż w oknie nie wymaga naruszania 
ramy okiennej. Montuje się go pomiędzy ramą okna, 
a szybą redukując jej wysokość. Długość nawiewnika 
wszybowego odpowiada szerokości szklenia, a na 
zakończeniach umieszczone są elementy pozwalające  
na regulację przepływu powietrza. W ofercie dostępne są 
dwa modele nawiewników Renson THM 90  
(pakiet 24 mm) i Renson AR 75 (pakiet 36 mm).

Nawiewnik Regel Air

Nawiewnik wrębowy dwuelementowy. Zapewnia 
kontrolowany dopływ powietrza oraz daje możliwość 
obniżenia poziomu wilgoci w pomieszczeniach.  
Posiada automatyczny system regulacji  
w przypadku nagłych podmuchów wiatru

Nawiewnik Slimline 2000

Nawiewniki ciśnieniowe o dwustopniowej, ręcznej 
regulacji do zastosowania w oknach PVC.  
Zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić  
odpowiedni dopływ i jednocześnie wymianę powietrza 
w budynkach mieszkalnych. Instalowane za pomocą 
zatrzasków sprężynowych.

Zapewniają stały dostęp 
powietrza, dzięki czemu 

we wnętrzach nie tworzy 
się wilgoć. To wygodny 

sposób na wentylację 
pomieszczeń, bez 

konieczności otwierania 
okien, co jest szczególnie 

istotne w okresie 
zimowym. 

Nawiewniki
Nawiewniki stanowią jeden z najważniejszych elementów 
systemu wentylacyjnego. W szczególności jeśli w pomieszczeniach 
zastosowano wentylację grawitacyjną bądź mechaniczną wywiewną. 
Wówczas nawiewniki stają się jedynym źródłem powietrza. 
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Estetyka

Szprosy stosowane są w budownictwie 
mieszkaniowym głównie  

ze względu na walory estetyczne. 

Tworzą podziały, które uatrakcyjniają okno i 
nadają mu oryginalnego wyglądu. Są również 

doskonałym sposobem na zachowanie 
małych podziałów starych okien jednocześnie 

umożliwiając zainstalowanie większych, 
wygodnych skrzydeł okiennych. 

Szprosy
Szprosy nadają oknom eleganckiego  
i niepowtarzalnego charakteru,  
a w niektórych przypadkach stanowią 
niezbędny element dekoracyjny 
nawiązujący do dawnego stylu 
architektonicznego.  
W naszej ofercie dostępne są  
w wielu szerokościach i kolorach.
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Komorowe 
wewnętrzne

Produkowane są z twardego polichlorku 
winylu, tego samego, którego używa 
się przy produkcji okien i drzwi PVC. 
Powlekane folią o wysokiej odporności 
na zarysowania i działanie promieni 
UV. Komorowy przekrój zapewnia 
sztywność konstrukcji. Parapety okienne 
z twardego PVC to alternatywny, 
odporny na wilgoć, trwały produkt. 
Dostępne kolory folii zewnętrznej: złoty 
dąb, orzech, olcha, marmur oraz biały.

Parapety systemowe PVC
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Parapety zewnętrzne  
- systemowe to połączenie 
estetyki z najwyższą jakością. 
Ich gładkie powierzchnie 
są łatwe w utrzymaniu 
w czystości, odporne na 
uderzenia i zadrapania. 
Dostępne w różnych kolorach, 
długościach i szerokościach.

Parapety zewnętrzne

Do wyboru parapety wykonane z aluminium lub ze stali. Charakteryzują się 
bardzo dobrą jakością i odpornością na warunki atmosferyczne. Są estetyczne, 
trwałe, niepalne, odporne na wilgoć oraz chemikalia. Dzięki kapinosom,  
w które są wyposażone, stanowią idealną ochronę dla elewacji.



OSŁONY
PRZECIWSŁONECZNE

Ochronę przed warunkami atmosferycznymi 
zapewnią nie tylko okna, ale także rolety, 
okiennice i żaluzje fasadowe. Firma proponuje 
klientom aż 12 systemów rolet zewnętrznych  
i nadstawnych wykonanych z aluminium i PVC. 
W ofercie Eko-Okien dostępne są zarówno rolety 
adaptacyjne jak i podtynkowe – sterowane 
ręcznie lub przy pomocy napędu elektrycznego. 
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Rolety adaptacyjne wykonane 
są z aluminium i przeznaczone 
są do montażu głównie w 
istniejących już budynkach.

W każdym z systemów roleta 
zwijana jest do skrzynki 
aluminiowej, umieszczonej  
na ścianie lub w ościeżnicy. 
Skrzynka jest wówczas elementem 
dekoracyjnym dopasowanym  
do wyglądu budynku.  
W systemie tym oferujemy 
do wyboru 3 rodzaje skrzynek. 
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Rolety adaptacyjne

Rolety w systemach adaptacyjnych przeznaczone są 
do zastosowania głównie w budynkach istniejących. 

Zaletą tych produktów jest niewątpliwie brak ingerencji  
w obecny stan budynku, gdyż nie wymagają one specjalnych 

przygotowań pod montaż i nie są zintegrowane z oknem.  
Rolety montowane są na oknie, we wnęce,  

w nadprożu bądź na ścianie. Zwłaszcza ten ostatni sposób 
gwarantuje możliwość uzyskania lepszych parametrów 

akustycznych. W naszej ofercie dostępne są skrzynki  
w trzech kształtach: kwadratowym (ścięta pod kątem 45°), 

owalnym i półowalnym), co pozwala na odpowiednie 
dopasowanie do elewacji budynku.
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System do zastosowania przede 
wszystkim w nowo wznoszonych 
budynkach. 

Rolety aluminiowe wykonane w systemie 
podtynkowym SP-E stanowią integralną 
część elewacji budynku. Klientom szukającym 
energooszczędnych rozwiązań proponujemy 
skrzynki nadprożowe uznanego producenta 
Beck+Heun. Skrzynki spełniają najwyższe 
wymagania Unii Europejskiej w zakresie 
izolacji cieplnej i akustycznej. Ich jakość 
potwierdzona została przez Passivhaus 
Institut Darmstadt. Każdą roletę wykonaną  
w systemie podtynkowym można uzupełnić 
o siatkę przeciwinsektową.
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Rolety podtynkowe przeznaczone są do całkowitej 
zabudowy. Wykonane mogą być z PVC lub materiału 

izolacyjnego. Stosowane głównie w nowo wznoszonych 
budynkach, ale nie tylko. Ich montaż jest możliwy  
w już istniejących budynkach. Jednak wymaga on 

zmian w obrębie nadproża. Najłatwiej jest zaplanować 
montaż tego typu rozwiązań oraz sposobu ich instalacji 
jeszcze na etapie projektowania budynku. Pozwoli to na 

efektywniejsze wykorzystanie walorów funkcjonalnych tego 
typu systemów. Rolety podtynkowe zapewniają doskonałą 

izolację termiczną, ponieważ nie ingerują w konstrukcję 
okna czy też drzwi, nie naruszając tym samym  

bilansu energetycznego budynku. 

Rolety podtynkowe
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System do zastosowania w nowo 
powstających oraz istniejących 
budynkach. 

Klientom oferujemy 6 typów rolet 
nadstawnych: Exact, Expert XT, Elite XT, 
Opoterm, CleverBox, SKS. Skrzynki można 
zabudować. Warto podkreślić, że skrzynki  
Elite XT i CleverBox umożliwiają montaż 
wkładu żaluzji fasadowej wewnątrz budynku.
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Rolety nadstawne
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Rolety 
antywłamaniowe SAR
Klientom szukającym najbezpieczniejszych 
rozwiązań proponujemy rolety 
antywłamaniowe SAR. Ich klasa odporności 
na włamanie (RC3) została potwierdzona 
przez instytut IFT Rosenheim. Wzmocniona 
konstrukcja prowadnic (PPW 80 i PPW 90), 
pancerz wykonany z ekstradowanego  
pro lu (PE 55), wzmocnienie listwy 
dolnej (W-LDG 55/W) oraz dwa systemy 
zabezpieczeń (WB i LDG 55/W) – to idealne 
rozwiązanie łączące w sobie mocna, 
trwała i zamknięta osłonę z estetycznym 
wykonaniem oraz komfortem obsługi.  
Roleta antywłamaniowa poddana została 
badaniom w akredytowanym laboratorium, 
gdzie zgodnie z PN-EN 1627:2011 uzyskała 
3 klasę odporności na włamanie RC 3. 
Konstrukcja antywłamaniowa może 
być stosowana zarówno w systemach 
adaptacyjnych jak i podtynkowych.

SDZ
System SDZ znany powszechnie jako system  
rolet renowacyjnych przeznaczony jest głównie  
do zastosowania w obiektach już istniejących. Jest 
to doskonałe rozwiązanie w przypadku renowacji, 
gdy pojawia sie potrzeba wymiany starych rolet. 
Często system ten jest wykorzystywany także w 
przypadku nowego budownictwa. Architekci 
podczas projektowania budynku przewidują 
możliwość wymiany osłon po latach eksploatacji. 
Specjalnie zaprojektowana konstrukcja systemu 
SDZ pozwala na szybką i bezinwazyjną instalację 
produktu do istniejących powierzchni. W naszej 
ofercie dostępnych jest kilka wariantów budowy 
systemu w zależności od zastosowanych 
elementów składowych dostosowanych do zakresu 
funkcjonalności rolety oraz sposobu jej montażu.

System rolet 
adaptacyjnych  
z żaluzją fasadową

Żaluzje fasadowe  
w systemie adaptacyjnym 
SKEF przeznaczone są do 
zastosowania w budynkach 
istniejących. Zaletą tych 
produktów jest niewątpliwie 
brak ingerencji w obecny 
stan budynku, gdyż nie 
wymagają one specjalnych 
przygotowań pod montaż i nie 
są zintegrowane z oknem. 
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Screen
Praktyczne i estetyczne rozwiązanie przeznaczone  
do montażu na fasadzie budynku lub we wnęce okiennej.  
Dzięki swojej strukturze, wykonanej z włókna szklanego oraz PVC, 
stanowi niezastąpioną ochronę przed nadmiernym  
nagrzewaniem się pomieszczeń. Zapewnia komfort  
użytkownikom szczególnie w ciepłych porach roku.  
Model dostępny również w wersji zapewniającej ochronę  
przed insektami, a także silnym wiatrem.

Specyfikacja

 � zasłona: tkanina wykonana z mieszanki włókna szklanego i PVC

 � tkanina dostępna w dwóch wariantach: 
Classic Satine 5500 zatrzymujący promienie słoneczne i UV w 92% 
Blackout całkowicie zaciemniający wnętrze

 � kształt skrzynki: kwadratowa z zaokrąglonymi rogami od strony 
zewnętrznej 

 � skrzynka: aluminiowa dostępna w dwóch wymiarach: 89 mm i 103 mm

 � klapa rewizyjna: od czoła

 � prowadnice: aluminiowe, opcjonalnie z systemem ZIP

 � odporność na działanie silnego wiatru: w systemie Lockscreen
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Okiennice

Do produkcji okiennic stosujemy części  
renomowanego dostawcy – hiszpańskiej firmy Cortizo. 
Komponenty te cechują się odpowiednią sztywnością  
przy lekkiej i smukłej budowie.
 

Dostępne są trzy typy okiennic:
rozwierna, rozwierno-składana, przesuwna.
 

Dodatkowo każda okiennica oferowana jest z lamelami:

 � ruchomymi z możliwością regulacji przepływu światła i powietrza,

 � stałymi ułożonymi w dół pod kątem stałym.

Każda okiennica wykonana 
jest z najwyższej jakości 

aluminium, co gwarantuje 
najlepszą ochronę przed 

warunkami zewnętrznymi 
oraz trwałość na lata. 

Składa się z grubej, 
ekstrudowanej ramy 

wypełnionej aluminiowymi 
lamelami.

Doskonałe rozwiązanie łączące trwałość  
aluminium oraz tradycyjne wzornictwo okiennic. 
Gwarantują skuteczną ochronę wnętrza przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym  
i zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

65
maksymalny ciężar 

skrzydła (kg)

1600
maksymalna  

szerokość (L) (mm)

2500
maksymalna  

wysokość (H) (mm)

47
przekrój ościeżnicy (mm)

40
przekrój skrzydła (mm)
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Żaluzje fasadowe
Żaluzje fasadowe chronią wnętrze przed promieniowaniem 
słonecznym, nadają elewacji ciekawego wyglądu i jednocześnie 
dają użytkownikowi gwarancję długoletniego i bezawaryjnego 
użytkowania. Sposób ich montażu sprawia bowiem,  
że konstrukcja jest wyjątkowo stabilna.

Oferujemy kilka typów żaluzji, 
z których każda cechuje się 

innym kształtem lameli. To, w 
połączeniu z bogatą kolorystyką 

sprawia, że produkt jest niezwykle 
estetyczny, zaś możliwość 

wyboru napędu i zastosowania 
automatyki pogodowego, 

dodatkowo zwiększają 
funkcjonalność systemu.

Specyfikacja

 � lamele: wykonane z blachy aluminiowej w kształcie C o szerokości 
70/80 mm i w kształcie Z o szerokości 90 mm

 � kształt skrzynki: możliwości montażu wkładów w skrzynkach 
nadstawnych 

 � szyna górna: blacha stalowa ocynkowana

 � klapa rewizyjna: brak

 � prowadnice: aluminiowe, linka

 � odporność na działanie czynników atmosferycznych: tak

 � izolacja akustyczna (w skrzynce): nie

 � izolacja termiczna (w skrzynce): nie



Bramy segmentowe Infinity 
to produkty klasy premium. 
Wykonane z najwyższej jakości 
materiałów dają gwarancję 
bezawaryjnego użytkowania 
przez długie lata. Dostępne  
w trzech wariantach 
wykonania – ze sprężynami 
naciągowymi, skrętnymi 
przednimi, skrętnymi tylnymi. 

BRAMY 
GARAŻOWE
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System INFINITY PREMIUM

Bramy Infinity Premium produkowane są w oparciu o najwyższej jakości komponenty – panele Hoesch  
i okucia KDB. Posiadają belkę tylną, która ułatwia ich montaż. Szczelność konstrukcji gwarantują  
uszczelki termiczne w belkach przednich oraz uszczelka dolna z trzema punktami podparcia.

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania w atrakcyjnej cenie. Bramy Infinity Comfort, podobnie jak Infinity 
Premium, zbudowane są z paneli o grubości 40 mm. Panele wyposażone są w opatentowany mechanizm 
chroniący przed zgnieceniem palców. Szczelność konstrukcji gwarantują szczotki doszczelniające. 

Wyposażenie standardowe:

 � panele Hoesch z mechanizmem  
chroniącym palce,

 � do wyboru panele gładkie  
lub z przetłoczeniami,

 � prowadnice ze stali o grubości 1,5 mm,

 � zawiasy o zwiększonej wytrzymałości,

 � ciche rolki jezdne,

 � sprężyny skrętne (przednie lub tylne)  
lub naciągowe do wyboru,

 � uszczelki termiczne w prowadnicach 
przednich,

 � standardowo skrzydło otwierane ręcznie.

Wyposażenie opcjonalne:

 � napęd SOMFY z dwoma pilotami,

 � belka tylna ułatwiająca montaż,

 � urządzenie Connexoon iO  
z funkcją geolokalizacji,

 � okleinowanie lub lakierowanie  
pod kolor okien i drzwi.

System INFINITY COMFORT

Bramy segmentowe

 � napęd SOMFY z dwoma pilotami,

 � urządzenie Connexoon iO z funkcją geolokalizacji,

 � okleinowanie lub lakierowanie pod kolor okien i drzwi.

Wyposażenie opcjonalne:

 � panele Hoesch z mechanizmem 
chroniącym palce,

 � do wyboru panele gładkie lub z przetłoczeniami,

 � prowadnice ze stali o grubości 1,5 mm,

 � zawiasy o zwiększonej wytrzymałości,

 � ciche rolki jezdne,

 � sprężyny skrętne (przednie lub tylne)  
lub naciągowe do wyboru,

 � uszczelka termiczna po obwodzie konstrukcji  
przylegającej do muru,

 � uszczelka dolna z trzema punktami podparcia,

 � w standardzie belka przednia,

 � w standardzie belka tylna wzmacniająca konstrukcje.

Wyposażenie standardowe:

 � kratki wentylacyjne 

 � przeszklenia 

 � drzwi serwisowe 

 � aplikacje inox

 � kratki wentylacyjne 

 � przeszklenia 

 � drzwi serwisowe 

 � aplikacje inox

Dodatkowe 
akcesoria:

Dodatkowe  
akcesoria:
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Konstrukcja zawiasu

Dla panelu bramowego z ochroną 
palców opracowane zostało 
idealne rozwiązanie zapewniające 
odporność zawiasu na wyrwanie. 
Zawias połączony został 
z okładziną zewnętrzną za pomocą 
śrub, zyskując tym samym na 
wytrzymałości. Metoda ta nie tylko 
daje gwarancję trwałości, ale także 
sprawia, że oba arkusze blachy 
stalowej są ze sobą połączone,  
co zwiększa stabilność panelu.

Panel bramowy  
z ochroną palców

grubość
elementu

wysokość
elementu

grubość okładzin
ciężar

współczynnik
przenikania 

ciepłaokładzina
zew.

okładzina 
wew.

mm mm mm mm kg/m2 W/m2K

40
500

0,50 0,50
11,4 1,12

610 11,0 1,02

Właściwości paneli

 � dobra ochrona przeciwkorozyjna zapewniona 

 � przez powłokę ZM EcoProtect,

 � doskonała izolacyjność cieplna,

 � wysoka nośność,

 � duży stopień prefabrykacji,

 � paroszczelne okładziny,

 � różnorodna kolorystyka,

 � dwie szerokości budowlane,

 � doskonale nadający się do obróbki panel warstwowy.

Bramy  
rolowane

Bramy rolowane to trwałe  
i ekonomiczne rozwiązanie, 
które pozwala zaoszczędzić 
miejsce na podjeździe do 
garażu. Tworzone na wymiar 
z najlepszych komponentów. 
Ich konstrukcja pozwala 
na szybki i bezinwazyjny 
montaż. 



MOSKITIERY

Moskitiery mają chronić 
wnętrze przed insektami oraz 
nieczystościami przedostającymi 
się z zewnątrz (liście, pyły, kurz). 
Dajemy możliwość doboru 
sposobu montażu oraz typu 
moskitiery w zależności od funkcji 
oraz rodzaju otworu okiennego 
lub drzwiowego, w którym 
zostanie zainstalowana.



Rolety, bramy, moskitiery
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Wszystkie moskitiery 
z naszej oferty 

wykonane są  
z niezwykle trwałego 

materiału, jakim 
jest ekstrudowane 
aluminium. Dzięki 
temu użytkownik 
zyskuje pewność, 

że kupuje produkt, 
który będzie służył 

mu przez długie 
lata. Otrzymuje 

także możliwość 
wyboru koloru profilu 

moskitiery. 

Moskitiery

Moskitiera 
ramkowa płaska

Wykonane z profili 
z ekstrudowanego 
aluminium oraz 
siatek z włókna 
szklanego. Mogą 
zostać zintegrowane 
z roletami 
nadstawnymi.

Moskitiera 
ramkowa

Moskitiery ramkowe 
z doszczelnieniem 
szczotkowym. 
Montowane na 
ramie okiennej za 
pomocą specjalnych 
zaczepów. 

Moskitiera plisowana

To produkt klasy premium. 
Ramka wykonana  
z aluminium 
ekstrudowanego, dzięki 
czemu jest wyjątkowo 
wytrzymała i odporna 
na działanie warunków 
atmosferycznych. Można  
ją montować we wszystkich 
systemach z przeznaczeniem 
do instalacji we wnękach 
balkonowych i na drzwiach 
tarasowych. 

Moskitiera MRS

Jako jedyne  
z naszej oferty 
dostępne są 
w kolorach 
drewnopodobnych. 
Przeznaczone  
do montażu 
w oknach PVC.

Moskitiera drzwiowa

Moskitiera drzwiowa 
montowana jest 
bezpośrednio do ramy 
drzwiowej. Doskonałą  
opcją jest znajdująca się  
w dolnej części skrzydła 
płyta wypełniająca, 
która chroni siatkę przed 
uszkodzeniem przez 
zwierzęta. Moskitiera 
drzwiowa montowana 
jest po przeciwnej stronie 
otwierania drzwi.

Moskitiera przesuwna

Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom istnieje 
możliwość wykonania 
ramy skrzydła o większych 
gabarytach. Niska 
szyna jezdna doskonale 
współpracuje ona z 
drzwiami przesuwnymi,  
w których zastosowano  
tzw. niski próg.

Moskitiera rolowana

Ciekawa alternatywa  
dla moskitier ramkowych. 
Niewielkich rozmiarów 
kaseta doskonale 
wkomponuje się w każdą 
wnękę. Zamontowany 
hamulec pozwoli na 
delikatne domknięcie 
listwy dolnej do skrzynki. 



SYSTEMY
ALUMINIOWE

Jeszcze do niedawna stolarkę  
aluminiową stosowano wyłącznie  
w budynkach użyteczności publicznej. 
Dziś coraz częściej można ją dostrzec  
w budynkach mieszkalnych.  
Okna wykonane z aluminium to 
trwałość oraz pewność bezawaryjnego 
użytkowania przez długie lata.  
Oprócz okien aluminiowych oferujemy 
również aluminiowe drzwi, systemy 
przesuwne, harmonijkowe, przegrody 
wewnętrzne oraz systemy fasadowe. 



Systemy aluminiowe
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Zastosowanie:

 � wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi,

 � stałe witryny oszklone szkłem zespolonym,

 � okna rozwierne jedno lub dwuskrzydłowe, okna rozwierno-uchylne,

 � okna otwierane do wewnątrz, drzwi jedno lub dwuskrzydłowe,

 � możliwość tworzenia konstrukcji dwukolorowych 
(różne kolory wew i zew).

Oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych, system 
charakteryzuje się również doskonałymi właściwościami 
akustycznymi. Szklenie pakietami od 14 do 61 mm. 

System o podwyższonej 
izolacyjności termicznej. 

Wszystko dzięki trójkomorowej 
budowie przekładek 

termicznych, komorowej 
uszczelce centralnej  

i specjalnym uszczelkom 
szklącym. Dodatkowo system 

występuje w dwóch wariantach 
termicznych – Superial I,  

Superial I+, które polecane są do 
zastosowania w budownictwie 

energooszczędnym. 

SUPERIAL

max. grubość  
szklenia (mm)

84
głębokość zabudowy 

skrzydła (mm)

75
głębokość zabudowy 

ościeżnic (mm)

61
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94

88

37

Themis

max. grubość  
szklenia (mm)

głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)

głębokość ościeżnic (mm)

System z przekładką 
termiczną. Umożliwia 

budowanie drzwi i okien 
o charakterystycznym 

efekcie wizualnym 
– ściętych profili, 

nawiązujących 
swoim wyglądem do 
przemysłowej stolarki 

stalowej. 

Funkcjonalność i estetyka:

 � system dostępny w dwóch wariantach: Standard i HI,

 � okna i drzwi o optyce elementów zabudowy stalowej (Steel Look), 
chętnie używane na rynku belgijskim i holenderskim,

 � możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych (profile mogą mieć 
inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej).

Wysoką izolację termiczną zapewniają profile trzykomorowe 
o głębokości ościeżnicy 94 mm, opatentowany system 
izolatorów Spidertechnology oraz liczne elementy 
docieplające. Przy pomocy tego systemu wykonujemy 
zarówno okna jak i drzwi. 
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72

70

48

Harmonia

max. grubość  
szklenia (mm)

głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)

Niezawodny system 
zapewniający panoramiczne 

widoki. Zastosowanie systemu 
harmonijkowego pozwala na 

niemalże całkowite odsłonięcie 
otworu drzwiowego. Harmonia 

pozwala na stosowanie ciepłych 
pakietów szybowych, tworząc 

drzwi o bardzo dobrych 
parametrach termoizolacyjnych.

Zastosowanie:

 � Widoczna szerokość pionowego słupka – 150 mm,

 � Maksymalne wymiary konstrukcji – wysokość 2900 mm,  
długość 7000 mm,

 � Maksymalny ciężar skrzydła – 90 kg,

 � Wysokość rowka szklenia – 22 mm.

Zaawansowany technologicznie system przesuwnych, harmonijkowych 
drzwi tarasowych. Elementy skrzydeł przesuwane są w lewo lub w prawo. 
Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do otwartej przestrzeni  
z panoramicznym widokiem na otoczenie. System umożliwia 
zastosowanie od 3 do 6 skrzydeł. Skrzydła przesuwają się po szynach,  
po której prowadzony jest cały jej mechanizm.

głębokość zabudowy 
ościeżnic (mm)
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77

86

58,5
max. grubość  
szklenia (mm)

głębokość zabudowy 
skrzydła okiennego (mm)

głębokość zabudowy 
ościeżnic (mm)

System MB 86 to system 
rekomendowany do budownictwa 

energooszczędnego. Stwarza ogromne 
możliwości konstrukcyjne.  

Jest wytrzymały, trwały  
i stanowi doskonały  

izolator termiczny i akustyczny.  
Przy jego użyciu  

można wykonać drzwi  
o wysokości nawet 3 metrów.

Zastosowanie:

 � system z przekładką termiczną,

 � możliwość zastosowania dodatkowego izolatora – wersji SI lub Aero,

 � możliwość zbudowania konstrukcji z ukrytym skrzydłem,

 � do wyboru – pakiet szybowy jedno lub dwukomorowy.

Jeden system, wiele możliwości. Korzystając tylko i wyłącznie z systemu 
MB-86 jesteśmy w stanie wyprodukować okna, drzwi, okna z ukrytym 
skrzydłem, a nawet drzwi aluminiowe Despiro. To niezwykle uniwersalne 
rozwiązanie, które jest gwarancją estetyki i wytrzymałości na najwyższym 
poziomie. Dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia 
i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą,  
co jest kolejnym atutem tego rozwiązania.

MB-86
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271

77

58,5
max. grubość  
szklenia (mm)

głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)

głębokość zabudowy 
ościeżnic profil  

3-szynowy (mm)

Ekskluzywne drzwi 
podnoszono-przesuwne  

o dużych gabarytach  
i najlepszych parametrach 

termoizolacyjnych. Innowacyjne 
rozwiązanie, którego konstrukcja 

pozwala łączyć skrzydła pod 
kątem 90 stopni  

bez konieczności montażu 
słupka stałego w ich narożu. 

Zastosowanie:

 � system z przekładkami termicznymi,

 � duże dopuszczalne gabaryty skrzydeł – wysokość do 3,2 m, 
szerokość do 3,3 m,

 � możliwość tworzenia konstrukcji składającej się z 6 skrzydeł,

 � ościeżnice dostępne w dwóch wersjach – 2-szynowej i 3-szynowej,

 � możliwy montaż niskiego progu.

Przeszklone drzwi podnoszono-przesuwne to gwarancja optycznego 
powiększenia wnętrza i wypełnienia go naturalnym światłem.  
Dzięki odpowiedniej budowie kształtowników, drzwi wykonane  
w oparciu o system MB-77 HS to również pełen komfort termiczny  
i wygoda użytkowania.

MB-77 HS



DRZWI
DESPIRO

Elegancka kolekcja drzwi Despiro 
stanowi atrakcyjną ofertę dla 
najbardziej wymagających klientów, 
ceniących sobie nowoczesność  
nie tylko w aspekcie technologicznym, 
ale również estetycznym.  
Połączenie piękna i trwałości  
w jednym elemencie, obok którego  
nie sposób przejść obojętnie.
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Wysoka jakość

Produkując drzwi Despiro bazujemy  
na systemie termoizolowanych kształtowników 
aluminiowych MB-86, który jest jednym  
z najbardziej zaawansowanych technologicznie 
systemem drzwiowym. Profil dostosowany jest 
do łączenia go ze specjalnymi wypełnieniami 
zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. 
Wypełnienia drzwiowe zbudowane są 
z wytrzymałych i odpornych na czynniki 
atmosferyczne materiałów. Elementy 
zewnętrzne dodatkowo pokrywane  
są lakierami, które zawierają żywice 
epoksydowe, dzięki którym drzwi zachowują 
swój reprezentatywny wygląd przez długie lata. 

Drzwi Despiro
Estetyka i design

Technologia wykonania drzwi aluminiowych Despiro pozwoliła uzyskać efekt jednolitej 
płaszczyzny. Skrzydło zostało tutaj ukryte za ozdobnymi panelami. Dysponujemy szeroką ofertą 
wzorów paneli – z przeszkleniami, aplikacjami ze stali nierdzewnej lub ozdobnym frezem.  
Efekt spójności i harmonii wizualnej zapewniają również ukryte zawiasy Siegenia Axxent. 

Szczelność i izolacja

Dzięki temu, że konstrukcję nośną stanowi system MB-86 mamy do dyspozycji lekkie,  
a jednocześnie sztywne i wytrzymałe profile aluminiowe dostępne w czterech wariantach  
budowy (ST, SI, SI+ oraz AERO) oraz w trzech kombinacjach uszczelnienia dolnego. 
Drzwi posiadają bardzo wysoką szczelność na wodę i powietrze, a także znakomitą  
izolacyjność termiczną i akustyczną. To ma realne przełożenie zarówno na komfort panujący  
we wnętrzu budynku, jaki i na koszty jego użytkowania.

Indywidualny styl

Dzięki temu, że zewnętrzne elementy drzwi pokrywane są warstwą specjalnych lakierów 
zawierających żywice epoksydowe, nie wymagają one żadnej dodatkowej konserwacji.  
Drzwi z linii można wykonać w systemie progowym lub bezprogowym i tym samym  
dostosować je do potrzeb użytkowników. Drzwi mogą zostać wyposażone w stałe,  
boczne naświetla. Rozwiązanie szczególnie polecane w przypadku ciemnych pomieszczeń,  
bez dostępu do naturalnego światła.
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Zalety drzwi panelowych Despiro:

 � Drzwi nakładkowe wykonane w systemie aluminiowym Aluprof MB-86 – wersja Aero,

 � Idealnie płaska powierzchnia dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej,

 � Szerokość 77 mm – zlicowana rama i panel naklejony na skrzydło,

 � Możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach: 1,40 m szerokości / 2,60 m wysokości,

 � Ukryte zawiasy Sigenia Axxent, dające efekt spójności i harmonii wizualnej,

 � Możliwość wyposażenia w stałe boczne naświetla,

 � W standardzie szklenie 2-komorowe Ug=0,7 W/m2K,

 � Klasa wodoszczelności – 6A,

 � Trwała konstrukcja wykonana z aluminium, niewymagająca konserwacji,

 � Możliwość wykonania drzwi w systemie progowym lub bezprogowym,

 � Idealnie płaska powierzchnia, dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej, panel dwustronnie klejony.

Panele dwustronnie zlicowane:

 � 3-komorowe Ug=0,7 W/m2K,

 � Panel grubości 77 mm,

 � Współczynnik UD=0,61 W/m2K, 

 � Cztery warianty konstrukcji  
ST, SI, SI+ oraz Aero.

Exclusive

Uszczelki zapewniające 
wysoką szczelność  

na wodę i powietrze,  
co wpływa na komfort 

użytkowania  
i oszczędność.

Dostępne rozwiązania  
z progiem lub bez progu.

Estetyczne panele 
ozdobne dostępne  

w wielu różnych wzorach 
i kolorach palety 

RAL oraz powłokach 
drewnopodobnych.

Cztery warianty 
konstrukcji: ST, SI, SI+ 

oraz AERO, pozwalające 
uzyskać bardzo dobre 
parametry termiczne.

Sztywne i wytrzymałe 
profile aluminiowe 

pozwalające  
na wykonanie drzwi  

o dużych gabarytach.

Przekrój przez drzwi Despiro

0,61
W/m2K

Ud



W ofercie posiadamy systemy 
Naturo 68 mm, Naturo 76 mm, 
Naturo 92 mm oraz Naturo 92 Slim. 
Drewno to naturalny i bardzo trwały 
materiał. Ramy okienne tworzone są  
z czterech warstw drewna.  
Każdy z systemów jest niezwykle 
stabilny i wytrzymały.  
Charakteryzuje się również wysokimi 
parametrami termoizolacyjnymi. 

NATURO 
OKNA DREWNIANE
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Okna drewniane

N
at
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o 

92
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lim

N
at
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o 

68

Drewno klejone, 
trójwarstwowe poddawane 
jest obróbce mechanicznej 

na nowoczesnej 
linii technologicznej 

sterowanej komputerowo, 
gwarantującej utrzymanie 

wysokich parametrów  
oraz dokładność strugania 

do 0,01mm.
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Okna drewniane
N
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76
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Produkowana jest z wielu gatunków 
drewna: sosna Kalzing, świerk 
Kalzing, sosna lita, świerk lity, 

meranti, modrzew, dąb, które jest 
odpowiednio selekcjonowane, 

klejone z 3 lub 4 warstw  
z zachowaniem przemiennego 

ułożenia słojów. To natomiast daje 
gwarancję stabilności  

i wytrzymałości konstrukcji.



LINIA PRODUKTÓW
ALL IN ONE DESIGN

Opracowana z myślą o klientach  
o najbardziej wyszukanych gustach  
oraz o tych, którzy projektując dom zwracają 
uwagę na każdy, nawet najdrobniejszy detal. 
Estetyczna linia produktów „All in one design” 
to nie tylko oszczędność czasu potrzebnego 
na wybór stolarki, ale przede wszystkim 
gwarancja harmonijnego wyglądu okien, 
drzwi, bram i rolet. To również pewność 
całkowitej zgodności technologicznej  
oraz wygody, jaką bez wątpienia jest 
możliwość zamówienia wszystkich 
elementów stolarki u jednego producenta. 



All in one Design
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All in one design
All in One Design to gwarancja harmonijnego wyglądu stolarki. To osiem 
unikatowych kompozycji, na które składają się okna, drzwi, bramy i rolety.

Nazwy poszczególnych kompozycji  
nieprzypadkowo nawiązują do nazw włoskich miast. 

Włosi, znani są przede wszystkim z zamiłowania do sztuki 
i mody oraz nadzwyczajnego wyczucia estetyki.  
Linia produktów „All in one design” to natomiast 

najmodniejsze kolory, odważne połączenia materiałów  
i zdobień. To także najwyższa jakość wykonania  

i możliwość wyboru produktu.

Sięgając po produkty z linii „All in one design”  
mogą być Państwo pewni, że elewacja  

po montażu stolarki zyska spójny,  
„skrojony na miarę” Państwa oczekiwań, wizerunek.

Modena Piękno tkwi w prostocie

Trieste Kolor w roli głównej

Verona Ponadczasowy charakter

Foggia W harmonii z naturą

Nowa definicja stylu



All in one Design
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Wśród przygotowanych przez nas 
kompozycji znajdują się zarówno te, 

bardziej stonowane, polecane do 
budownictwa tradycyjnego  

jak i te wyróżniające się kolorami  
i zdobieniami, które idealnie sprawdzą 

się w nowoczesnej architekturze.

Zaprezentowane kompozycje  
można modyfikować.  

Na życzenie klienta, stolarka może przybrać 
dowolnie wybrany kolor z naszej oferty.

All in one design

Livorno Prostota form i elegancja

Firenze Styl wyrażony w detalach

Torino Kontrasty dla odważnych

Messina Klasyka w nowoczesnej odsłonie

Klient wybiera system okienny, roletę, typ drzwi oraz bramę,  
a ich aranżację pozostawia w naszych rękach.

Nowa definicja stylu
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All in one Control

Control to zestaw napędów, nadajników, 
jednostek sterujących, które współgrają 

ze sobą i pozwalają na swobodne 
sterowanie roletami, bramą, drzwiami, 

alarmem, a nawet oświetleniem.  
Po podłączeniu do urządzeń takich 

jak Tahoma Premium czy Connexoon 
użytkownik otrzyma możliwość 

sterowania nimi za pomocą każdego 
urządzenia posiadającego dostęp  

do Wi-Fi, a także system operacyjny 
IOS lub Android, takich jak np. tablet, 

smartfon, smartwatch czy laptop. 

All in one control
Opracowując linię produktów „All in One Control” skupiliśmy się na tym, 
aby naszą stolarkę uczynić częścią inteligentnego domu.  
Proponowane przez nas technologie ułatwiają zarządzanie domem, 
zapewniając przy tym najwyższy komfort i bezpieczeństwo. 

Sięgając po produkty z linii produktów „All in One Control”  
klienci zyskują pewność całkowitej zgodności technologicznej.  
Klient wybiera produkty, a my dopracujemy wszelkie elementy 
automatyki, w które mają zostać wyposażone.  
Kompletując urządzenia sięgamy wyłącznie po najlepsze rozwiązania 
uznanego, europejskiego producenta Somfy. 

Wszystko w Twoich rękach



WSPÓŁPRACA
Z KORZYŚCIĄ 

Znajdujemy się w czołówce europejskich 
producentów stolarki otworowej. Już dziś 85% 
naszych produktów eksportujemy do 33 krajów 
na całym świecie. Nasza stolarka zdobywa 
uznanie nie tylko w Europie, ale także w Stanach 
Zjednoczonych, Australii i Afryce. Kompletna 
oferta, najlepszej jakości produkty, własna flota 
samochodów ciężarowych oraz nowoczesny 
zakład produkcyjny sprawiają, że jesteśmy 
najlepiej rozwijającą się firmą w Europie. 
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Wsłuchując się w oczekiwania Klientów, stworzyliśmy najszerszą ofertę stolarki  
otworowej w Europie. Proponujemy wysokiej jakości produkty, które powstają w oparciu  
o komponenty pochodzące od najlepszych, markowych, europejskich dostawców.  
Jednym transportem Klient może otrzymać od nas wszystko, czego potrzebuje  
do ukończenia inwestycji. 

W trosce o terminową realizację Państwa zamówień utworzyliśmy natomiast flotę transportową, na którą składa się 
240 samochodów ciężarowych. Każdy z nich nich wyposażony jest w wózek widłowy, który umożliwia rozładunek 
zamówienia dokładnie we wskazanym miejscu. Ponadto umożliwiamy płatność kartą bezpośrednio u kierowcy,  
przy odbiorze zamówienia. Proces produkcyjny jest niezwykle istotny, a zastosowanie odpowiednich technologii 
niewątpliwie przekłada się na poprawę parametrów użytkowych stolarki. Dlatego nieustannie inwestujemy w park 
maszynowy oraz doskonalimy technologię produkcji. Jako jedni z pierwszych na świecie zdecydowaliśmy się na 
wprowadzenie do masowej produkcji technologii V-Perfect. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować swoim 
klientom najwyższą jakość oraz precyzyjnie wykończoną stolarkę PVC. Jako jedni z nielicznych w Polsce oferujemy 
również wykonanie okien w technologii HFL.

Jako firma z długoletnim doświadczeniem 
doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że 

kształtowanie partnerskich relacji oraz budowanie 
lojalności klientów to niekończąca się praca. 

Dlatego właśnie swoim partnerom biznesowym 
oferujemy wsparcie na każdym etapie współpracy. 
Oferujemy doradztwo technologiczne i opiekuna 

regionu, stałe dni dostaw oraz indywidualne 
konsultacje. Posiadamy mobilny serwis, który 

działa na terenie całej Unii Europejskiej. 

Nasze atuty
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Współpracujemy z wieloma europejskimi markami:Nasze atuty

 �  wieloletnie doświadczenie w branży stolarki otworowej,

 �  szeroka oferta okien i drzwi wykonanych z PVC, drewna i aluminium,

 �  najszybsze terminy realizacji – okna typowe z PVC już w 7 dni,

 �  jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie,

 �  wysoka jakość produktów,

 �  współpraca z renomowanymi dostawcami,

 �  własna flota samochodów ciężarowych wyposażonych w wózki widłowe,

 �  skuteczny serwis mobilny działający na terenie całej Unii Europejskiej,

 �  rozbudowana, przejrzysta sieć sprzedaży.

Nasze atuty



Katalog nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
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