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ZZaletyalety
Okna wykonywane s  w dowolnych kszta tach (od wielok tów 

do uków), z systemem dodatków ozdobnych: szczeblinki, 

gzymsiki, szprosy, kolumienki itp.; okleiny drewnopodobne 

nadaj ce szlachetny wygl d; okna z mikrowentylacj  i systemem 

antywywa eniowym, w standardzie niskoemisyjne szk o U=1,0; 

uszczelki rodkowe ukryte przed promieniami UV co zwi ksza ich 

ywotno ; pe ny próg wodny zapobiegaj cy przedostawaniu si

wilgoci; w ofercie m.in. typ okien ROYAL o  zaokr glonej z zewn trz 

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

z podwójnym rozszczelnieniem i  ukrytym systemem drena u.

CharakterystykaCharakterystyka
Rodzaje:

okna – rozwieralne, uchylne, uchylno-rozwieralne, 

sta e

drzwi balkonowe – rozwieralne, uchylno-rozwieralne, 

przesuwne, harmonijkowe

Materia : kszta towniki z utwardzonego PVC, zgrze-

wane w naro ach, wzmocnione elementami ze stali 

ocynkowanej gr. 1,5 mm, dost pne s  w kolorze bia ym 

i oklejane foli  drewnopodobn  w 17 kolorach (w tym 

bardzo atrakcyjna okleina z oty d b i orzech)

Profile: cztero- i pi ciokomorowe, grubo  oszklenia do 

29 mm, szeroko  ramy 58 i 70 mm

Szprosy:

naklejane – z PVC, w dowolnym kolorze wg palety 

RAL, szeroko ci 28, 42, 64, 85 mm

mi dzyszybowe – aluminiowe lakierowane proszkowo 

w dowolnym kolorze, szeroko ci 8, 18, 26, 45  mm 

Okucia: z systemem przeciwwywa eniowym i  mikro-

wentylacj

Szyby: podwójna szyba zespolona float, na zamówienie 

szyby antisol, antyw amaniowe, d wi koszczelne, bez-

pieczne. Wspó czynnik przenikania ciep a U [W/ (m2K)]: 

od 0,7 do 2,9, 1,0 (standard), 

Wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej Rw [dB]:

od 31 do 47

Wymiary [mm]:

szeroko  – od 600 do 2100 (okna), do 1150 (drzwi)

wysoko  – od 600 do 1700 (okna), do 2500 (drzwi)

na zamówienie – szer. od 400 do 3900, wys. od 400 

do  2700

Elementy dodatkowe: elementy wentylacji okiennej 

(nawiewniki firmy REN-SON), rolety zewn trzne, alumi-

niowe parapety zew. BUK

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Kraj produkcji: Polska

Us ugi: doradztwo techniczne, projektowanie, transport, monta ,

serwis

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez w asn  sie  dystrybu-

torów

Gwarancja: 10 lat na trwa o  i kolor dla profili bia ych, 5 lat dla 

profili kolorowych, 5 lat na  szczelno  szyb, 2 lata na okucia oraz 

1 rok na monta  i dodatki

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Aprobata Techniczna ITB nr 

AT-15-2674/97 i K-2106/95, wiadectwo ITB nr 897/93, Klasyfikacja 

Ogniowa ITB

Pozosta a oferta:

drzwi z PVC:

 – przesuwne, harmonijkowe

 –  wej ciowe – jedno- i dwuskrzyd owe z na wietlem bocznym 

lub górnym, bez na wietla; wype nienie: kombinacja – szyba 

i  panel PVC z poprzeczkami lub panel PVC albo szyba; 

szprosy; otwieranie: do wewn trz i na zewn trz

 – wewn trzne

cianki dzia owe

profile:

 –  budowlane – m.in. program wszystkich dodatków niezb dnych 

do monta u okien i wyko czenia elewacji lub wn trza 

(k towniki, wier wa ki itp., równie  listwy przypod ogowe)

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

przyblatowe

 –  techniczne – m.in. profile przykrywaj ce kable
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