
Firma „Milewski” to producent najwyższej jakości, jed-

noramowych okien i drzwi drewnianych  wewnętrznych i ze-

wnętrznych o wydłużonej trwałości i podwyższonej odpor-

ności na włamanie dzięki wprowadzeniu nowej generacji

profili okiennych i drzwiowych „S”-klasa. 

System ten wyróżnia się przede wszystkim wzmocnionym

profilem skrzydeł i ościeżnic poprzez połączenie czopów pod

kątem 45°, zapewniającym tym samym 3-krotnie większą sta-

bilność konstrukcji, wydłużoną trwałość i odporność na wypa-

czanie ram (w odróżnieniu od profili

soft-line, gdzie połączenie czopów

następuje pod kątem 12°). Kra-

wędzie okienne są załamane

w t r z e c h  p ł a s z c z y z n a c h

w kształcie litery „S”

promieniem R=10 mm.

Pełna ochrona profili

w „S”-Klasie skutecznie

zmniejsza opory tarcia,

wydłużając 3-krotnie trwa-

łość powłoki lakierowej

w stosunku do profi lu

soft-line.

OKNA DREWNIANE EUROLINE – I

PROFIL „S”-KLASA 3-KROTNIE TRWALSZY!!! 
� Konstrukcja okienna wykonana z drewna trójwarstwo-

wo klejonego (w rozkładzie 24x24x24) posiada Aprobatę

Techniczną  nr AT-15-2948/2000, 

� Szyba niskoemisyjna U=1,1 W/m2K z ramką ciepła,  

� Okucie obwiedniowe Roto NT, 

� 3 punkty antywyważeniowe NT,

� Klamki stylizowa-

ne: Hoppe Secustik –

antywłamaniowa,

z mechanizmem blo-

kującym, wykonana

z pierwszorzędnego

stopu aluminiowego,

zwiększająca atrakcyj-

ność poparta trzecim

wymiarem,

� Dwie uszczelki

(wrębowa, przylgowa) Q-LON firmy Schlegel zapewniają naj-

większą izolacyjność akustyczną (Rw 45-47dB),

� Termookapnik aluminiowy z płetwą sprężystą na

ościeżnicy. Przykręcany firmy ALURON podwyższający izola-

cyjność termiczną. Najważniejsze zalety to: prosty montaż,

ułatwiony demontaż, nowoczesne wzornictwo, pełny softtli-

ne, XXL – największa

komora wodna, nie-

powtarzalne wyobla-

nie daszka, 

� Mikrowentylacja, 

� Szczeliwo przy-

szybowe – silikon

firmy Wacker, Dow-

Corning,

� Farby akrylowe fir-

my Sikkens, Produkty

ekologiczne, pozwala-

jące na doskonałe

podkreślenie walorów

drewna poprzez jedwabiście błyszczącą, wysoką i szklistą

przezroczystość powłoki. 

� Blokada w klamce (zablokowanie skrzydła w oknie przed

wypadnięciem).

Firma „Milewski” oferuje również:

� Drzwi drewniane wewnętrzne przylgowe i bezprzylgo-

we z regulowaną ościeżnicą,

� Drzwi drewniane zewnętrzne (antywłamaniowe) z lite-

go drewna klejonego – (nowoczesne i tradycyjne wzornic-

two, dowolne kolory, wymiary i projekty.

Firma „Milewski” jest autorytetem w dziedzinie stolarki

otworowej w Polsce i w Europie. Jest  obecna w Rosji, Belgii,

Holandii, Niemczech, Szwecji. 

Odbiciem wysokiego standardu są wyróżnienia i dyplomy, ja-

kie firma otrzymuje na

wielu wystawach krajo-

wych i zagranicznych:

m.in.  Laureat  Złotego

Medalu BUDMA 2001,

Laureat  Expo 2001  Mal-

mö, Szwecja, Laureat

„Złotego Kasku z Dia-

mentem” Wiosna 2003. 

Nasze atuty to trwałość

i estetyka produkowanej

stolarki otworowej.

„Milewski” Sp. z o.o.

42-265 Dąbrowa Zielona

Olbrachcice 127 

www.milewski.com.pl

e-mail:milewski@milewski.com.pl

tel. 034 354 83 11, tel./faks 034 354 83 12

tel. kom. 0 506 144 676
TRADYCJA FIRMY MILEWSKI – 1905 r.

DRZWI ZEWNĘTRZNE ANTYWŁA-

MANIOWE – MODEL MILEWSKI II

OKNO NEOGOTYK

KAMIENICA 1893 r. – BIELSKO BIAŁA

nowa generacja profili okiennych
i drzwiowych „S”−Klasa

PAŁAC W WILANOWIE
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