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Charakterystyka ogólna

Firma Excellent SA to dynamicznie rozwijająca się polska firma.

Działamy w kraju i zagranicą w branżach związanych z budow-

nictwem. Produkcją stolarki budowlanej zajmujemy się od 1997

roku. Specjalizujemy się w produkcji wyrobów z drewna, które

jest materiałem o wysokich parametrach jakościowych i tech-

nicznych. Nadaje obiektom ciepły charakter i elegancki wygląd,

ma swój naturalny urok i styl. Produkujemy okna standardowe

i stylizowane, parapety, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Rekon-

strukcja zabytkowej stolarki, z jej misternymi detalami jest dla nas

ciekawym wyzwaniem. Jest to zadanie trudne, wymagające wielu

kompromisów ale końcowy efekt jest tego wart. 

Chcąc sprostać wymogom konserwatora zabytków stworzyliśmy

okno będące połączeniem nowoczesnej konstrukcji jednoramo-

wej z tradycyjną skrzynkową. W stałej ofercie mamy szeroki

wybór detali, takich jak: listwy przylgowe i przymykowe, główki,

stopki, listwy gzymsowe, listwy ozdobne na okapnik, listwy przy-

szybowe ozdobne, szprosy, nadających oknom stylowy charak-

ter. Naszymi klientami są zarówno wymagający odbiorcy indywi-

dualni, jak też duże firmy budowlane oraz deweloperskie.

Naszym dodatkowym atutem jest dożywotnia, profesjonalna

obsługa serwisowa.

Opis techniczny

Secesyjne okno dwuskrzydłowe rozwieralne/uchylno-rozwie-

ralne ze słupkiem ruchomym i naświetlem górnym, ze ślemie-

niem w kształcie fali, szprosami wiedeńskimi (naklejanymi na

szybę), ozdobną listwą przylgową z toczoną główką i stopką

oraz – od wewnątrz – listwą przymykową. Wykonane jest z kle-

jonego trójwarstwowo drewna meranti o gęstości powyżej

450 g/cm
3
. Zastosowano tu ekskluzywne, bezpuszkowe oku-

cia Roto Royal. Zawiasy ukryte są pod ramą skrzydła, pozo-

stając całkowicie niewidocznymi dla obserwatora. Zestaw szy-

bowy termoizalocyjny 4/16/4, o współczynniku przenikania

ciepła U=1,1 zapewnia komfort

cieplny i chroni przed hałasem.

Możliwe jest zastosowanie zesta-

wów szybowych o podwyższonej

odporności na włamanie (P1-P4),

dźwiękochłonnych, o podwyższo-

nej izolacyjności termicznej

(U=1,0, U=0,9, U=0,6) prze-

ciwsłonecznych i innych. Szero-

ka paleta lakierów transparent-

nych i kryjących RAL firm Adler

i Sikkens, które stosujemy speł-

nia oczekiwania najbardziej

wymagających klientów. 

ile to kosztuje – propozycja firmy EXCELLENT

EXCELLENT SA

ul. Nad Drwiną 10/B-3, 30-841 Kraków

tel. 012 653 05 66, 012 271 55 75, faks 012 271 55 74

www.stolarka.excellent.com.pl 

e-mail: stolarka@excellent.com.pl

Okna i drzwi balkonowe z drewna

STANDARD WYMIAROWY [MM]

OKNO O WYMIARACH 850 x 1480 – 3 szt.

3 x 924 zł netto = 2772 zł netto

OKNO o wymiarach 1480 x 1150 – 1 szt.

1 x 1260 zł netto = 1260 zł netto

OKNO o wymiarach 1480 x 1450 – 3 szt.

3 x 1458 zł netto = 4374 zł netto

OKNO o wymiarach 1150 x 1780 – 1 szt.

1 x 1458 zł netto = 1458 zł netto

OKNO o wymiarach 580 x 1150 – 1 szt.

1 X 1458 ZŁ NETTO = 1458 zł netto

DRZWI BALKONOWE o wymiarach (1780 x 880)x 2460

7172 zł netto + 2916,36 zł netto = 10088,36 zł netto

Całkowita cena okien firmy EXCELLENT 

wynosi 22 237,00 zł netto

Całkowita cena okien firmy EXCELLENT wraz z montażem 

wynosi 23 793,59 zł (VAT 7%)

Kosztorys okien dla projektu NASTKA:
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