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NOWOCZESNE OKNA 
PVC , DREWNIANE I  ALUMINIOWE

ZASTOSOWANIE
Nowoczesne okna nadają się do wykorzystania 
w budynkach każdego typu. Zapewniają komfort 
cieplny w domu, a subtelna linia profilu sprawia, 
że stają się istotnym elementem dekoracji elewacji 
domu. Ciepłe, ciche i innowacyjna konstrukcja to 
kolejna zaleta lekkich nowoczesnych okien. 

ZALETY
 znakomita izolacja akustyczna okien zwiększa 

komfort użytkowania lokalu
 wyjątkowo niski współczynnik przenikalności 

cieplnej znacząco obniża koszty ogrzewania oraz 
klimatyzowania budynków

 szeroka gama kolorystyczna i wzornicza swobo-
da, idące w parze z zaawansowaną technologią 
produkcyjną, pozwalają dostosować parametry 
użytkowe oraz ostateczny wygląd okna do wyma-
gań klientów

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Pozostała oferta: okna i drzwi przesuwne (HS, 
PSK, SLIDING), okna drewniane, okna drewniano-
-aluminiowe, okna aluminiowe, rolety, parapety, 
drzwi, bramy garażowe i ogrodzenia, automatyka 
do bram, rolety materiałowe

STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska 
Spółka Jawna

ul. Północna 50 A, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 69 69, faks 87 562 69 70

www.stollar.pl, e-mail: stollar@stollar.pl
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Okna Drewniane 
Materiał: drewno sosnowe, meranti lub dębowe 
klejone warstwowo
Wyposażenie:

 zestaw szybowy – współczynnik przenikania cie-
pła Ug [W/(mK)]: 1,0

 termookapnik
 aluminiowa osłonka dolnego ramiaka skrzydła
 ekologiczne wodoodporne lakiery
 pełna gama szprosów

System Aluplast IDEAL 8000
 możliwość stosowania energooszczędnych pakie-

tów szybowych o szerokości do 51 mm, co pozwala 
na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo 
niską przenikalnością cieplną

 sześciokomorowy wariant Ideal 8000 o głęboko-
ści zabudowy 85 mm 

 dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. 
suchej komory w której pracują okucia zwiększa się 
żywotność i trwałość mechanizmu okuć 

 oszczędność energii cieplnej poprzez zwiększanie 
głębokości kształtowników i liczby komór

System okienny GEALAN 8000
 sześciokomorowa budowa i głębokość zabudowy 

74 mm lub 83 mm (8000IQ PLUS)
 możliwość zastosowania pakietów szybowych 

o wymiarach do 44 mm
 duże komory wzmocnień – stabilność profilu
 dobre właściwości termoizolacyjne oraz skutecz-

ny system ochrony przed hałasem i włamywaczami
 ascetyczny design dzięki wąskim powierzchniom 

licowym, cieszą oko kolorami, eleganckim prowa-
dzeniem linii, miękkim konturem i nieprzemijającą 
elegancją

System okienny Ponzio PE 78
 system pozwala na wykonywanie konstrukcji 

o dużych gabarytach dzięki czterokomorowej kon-
strukcji profili z rowkiem okuciowym w standardzie 
„euro” oraz dodatkowym elementom wzmacniającym
Współczynnik przenikania ciepła Uf [W/(m2K)]: 
1,2-1,9
Uszczelki: dwukomponentowe EPDM
Cechy szczególne:

 możliwość wykonania konstrukcji łukowych
 możliwość zastosowania wypełnień o grubości 

23–61 mm
 możliwość wykonywania połączeń narożnych 

skręcanych lub zagniatanych
 skrzydła okienne zlicowane po stronie zewnętrz-

nej
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