
88

P
R

E
Z

E
N

TA
C

JA
 F

IR
M

O
W

A

OKNA Z PVC I  ALUMINIUM

ZALETY
PVC

 wytrzymałość – zapewniają wysokiej jakości profile 6-komorowe o głęboko-
ści zabudowy 85 mm oraz 5-komorowe o głębokości zabudowy 70 mm

 energooszczędność – możliwość zastosowania pakietów szybowych ze 
szkłem niskoemisyjnym Ug już od 0,5W/[(m2K)]

 bezpieczeństwo – dzięki okuciom Siegenia z możliwością zastosowania okuć 
antywyważeniowych i antywłamaniowych oraz możliwości zastosowania różne-
go rodzaju szkła bezpiecznego i ochronnego

 estetyka – różnorodne kształty, szeroka gama barw folii Renolit
 indywidualna oferta – indywidualne kształtowanie wyglądu i koloru
 profesjonalny montaż – zarówno stolarki okiennej i drzwiowej jak i dodatko-

wych elementów takich jak nawiewniki, parapety wewętrzne i zewnętrzne
 niezwykła estetyka produktów
 najwyższa jakość produkcji i wyrobów

ALUMINIUM
 wytrzymałość – zapewniają wysokiej jakości profile firmy Aluprof
 energooszczędność – możliwość zastosowania pakietów szybowych ze 

szkłem niskoemisyjnym Ug już od 0,5 W/[(m2K)] 
 bezpieczeństwo – dzięki okuciom alu-karo z możliwością zastosowania okuć 

antywyważeniowych i antywłamaniowych oraz możliwości zastosowania różne-
go rodzaju szkła bezpiecznego, ochronnego i ognioodpornego

 estetyka – różnorodne kształty, szeroka gama barw folii Renolit oraz kolorów 
RAL

 indywidualna oferta – indywidualne kształtowanie wyglądu i koloru
 profesjonalny montaż – zarówno stolarki okiennej i drzwiowej, fasadowej 

jak i stolarki przeciwpożarowej
 niezwykła estetyka produktów
 najwyższa jakość produkcji i wyrobów

CHARAKTERYSTYKA
PVC

 okna: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne
 drzwi balkonowe: rozwierne, rozwierno-uchylne, przesuwne, uchylno-prze-

suwne
Konstrukcja okna: jednoramowa, zespolona
Materiał konstrukcyjny ościeżnic i skrzydeł: PVC
Wykończenie ościeżnic i skrzydeł: w ofercie szeroka gama kolorów drewno-
podobnych oraz z palety RAL, dodatkowo z brązowym rdzeniem
Profile: 

 6-komorowe o głębokości zabudowy 85 mm 
 5-komorowe o głębokości zabudowy 70 mm, również profile w klasie A

Szyby: pojedyncze, jedno- i wielokomorowe typu: float, termofloat, bezpieczne 
P2, antywłamaniowe P4, hartowane, absorbcyjne (antisol), refleksyjne (stopsol) 
oraz oranament i wypełnienie PVC
Szprosy: międzyszybowe różne rodzaje, naklejane
Okucia: Siegenia z mikrowentylacją
Uszczelki: przylgowe z EPDM montowane w skrzydle i ramie
Dodatkowe akcesoria: niski próg, nawiewniki, ramka termiczna, zatrzask bal-
konowy

ALUMINIUM
 okna: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne
 drzwi balkonowe: rozwierne, rozwierno-uchylne, przesuwne, uchylno-prze-

suwne
 witryny p.poż, drzwi p.poż oraz okna techniczne

Materiał konstrukcyjny ościeżnic i skrzydeł: aluminium
Wykończenie ościeżnic i skrzydeł: w ofercie szeroka gama kolorów drewno-
podobnych oraz z palety RAL
Profile: 

 aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne 
 ognioochronne

Szyby: pojedyncze, jedno- i wielokomorowe typu: float, termofloat, bezpieczne 
P2, antywłamaniowe P4, hartowane, absorbcyjne (antisol), refleksyjne (stopsol) 
oraz oranament i wypełnienie PVC, szkło ognioochronne
Szprosy: międzyszybowe różne rodzaje, naklejane
Okucia: alu-karo z mikrowentylacją
Uszczelki: przylgowe z EPDM montowane w skrzydle i ramie
Dodatkowe akcesoria: niski próg, samozamykacz nawiewniki, ramka termiczna

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna w punktach handlowych w kraju 
i za granicą
Gwarancja: 5 lat
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2008, Deklaracja Zgodności CE
Usługi: projektowanie, profesjonalny montaż, serwis, doradztwo techniczne 
i transport
Pozostała oferta: drzwi wejściowe na wymiar w różnych wzorach

„ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Spółka Jawna
21-400 Łuków, ul. Dworcowa 14

tel./faks 25 798 37 76, www.lukplast.pl, e-mail: lukplast@lukplast.pl
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