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Thermoplast oferuje okna: rozwieralne, 

uchylne, uchylno-rozwieralne i sta e oraz 

drzwi balkonowe: rozwieralne, uchylno-

-rozwieralne, przesuwne, harmonijkowe. 

Wykonane s  z kszta towników z utwar-

dzonego PVC, zgrzewane w naro ach i do-

datkowo wzmocnione elementami ze sta-

li ocynkowanej gr. 1,5 mm. Dost pne s

w kolorze bia ym i oklejane foli  drew-

nopodobn  w 19 kolorach (w tym bardzo 

atrakcyjna okleina z oty d b, orzech, an-

tracyt oraz macore). Nowo ci  jest mo -

liwo  doboru koloru uszczelek przy-

szybowych oraz koloru ciep ej ramki 

mi dzyszybowej pod kolor okleiny drew-

nopodobnej. Zastosowanie profili czte-

ro- i pi ciokomorowych zwi ksza izolacyj-

no  termiczn  okien (okno Royal posiada 

wspó czynnik U=1,3) i zapewnia stabil-

no  konstrukcji. Jako elementy dodat-

kowe firma proponuje elementy wentyla-

cji okiennej (nawiewniki firmy RENSON, 

AERECO, VENTAIR), rolety zewn trzne, 

parapety, bramy gara owe.

Firma wiadczy tak e us ugi w zakresie do-

radztwa technicznego, projektowania, trans-

portu, monta u i serwisu. Wszystkie pro-

dukty mo na kupi  w sieci dystrybutorów, 

których adresy dost pne s  na stronie 

www.thermoplast.pl

Thermoplast udziela gwarancji: 10 lat na 

trwa o  i kolor dla profili bia ych, 5 lat dla 

profili kolorowych, 5 lat na hermetyczno

szyb, 2 lata na okucia oraz 1 rok na monta

i dodatki.

Produkty cechuje wysoka jako , któ-

r  potwierdzaj  liczne certyfikaty i apro-

baty m.in. ISO 9001, znak CE (okna Royal 

przebadane do normy europejskiej PN-EN 

14351-1) oraz AT-15-5542/2002, Klasyfikacja 

Ogniowa ITB.

Thermoplast oferuje tak e drzwi z PVC prze-

suwne, harmonijkowe, drzwi wej ciowe:

jedno- i dwuskrzyd owe otwierane do we-

wn trz i na zewn trz z mo liwo ci  du ego 

wyboru paneli ozdobnych, drzwi wewn trz-

ne oraz profile:

 budowlane – m.in. program wszystkich 

dodatków niezb dnych do monta u okien 

i wyko czenia elewacji lub wn trza (k tow-

niki, wier wa ki itp., równie  listwy przy-

pod ogowe),

 meblowe – obrze a, coko y, wie ce, rolety 

meblowe, listwy przyblatowe,

 techniczne – m.in. profile pokrywaj ce 

kable.

Okna i drzwi 

z PVC

Prezentacja firmowa

Wszystkie okna wyposa one s  w mikrowentylacj  i system 

antywywa eniowy, a w standardzie niskoemisyjne szk o U
g
=1,0. 

Uszczelki ukryte s  przed promieniami UV, co zwi ksza ich ywotno .

We wszystkich oknach zamontowany jest pe ny próg wodny 

zapobiegaj cy przedostawaniu si  wilgoci. Szczególne miejsce 

w ofercie zajmuj  m.in. okna ROYAL o zaokr glonej z zewn trz formie 

i w skim profilu zapewniaj cym maksymalny dost p wiat a,

z ukrytym systemem drena u.
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