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Okna, drzwi, bramy, nap dy

Trocal InnoNova_70.A5 classicTrocal InnoNova_70.A5 classic
Wykonane z nieplastyfikowalnego PVC o podwy szonej udar-

no ci, bardzo funkcjonalne okna 5 komorowe – gwaran-cja 

ciep a, stabilno ci i trwa o ci, podwy szona izolacyjno  ter-

miczna, szara uszczelka dociskowa, g adka powierzchnia - 

atwe czyszczenie, wspó czynnik ca ego okna U=1,1 W/ m2K. 

Dost pne w 7 wariantach kolory-

stycznych (AcrylProtect) oraz w 7 

wariantach oklein (DecoStyle). 

Nieograniczone mo liwo ci pod 

wzgl dem koloru daj  ok adzi-

ny aluminiowe systemu TROCAL 

AluClip, które mo na pomalo-

wa  proszkowo na dowolny ko-

lor z palety RAL. Okna TROCAL 

InnoNova ze stabilizatorem wap-

niowo-cynkowym s  produkowa-

ne bez u ycia kadmu i o owiu.

1. Okno okleina z oty d b 1 strona 565 x 535 U 

 291,23 z  netto x 6 szt. = 1747,38 netto

2. Okno j.w. 1465 x 1435 UR + R  

 1128,42 netto x 4 szt. = 4513,68 z  netto

3. Drzwi balkonowe ze s upkiem ruchomym okleina z oty d b 1 strona 

– 1600 x 2100 U+UR  

 1643,61 netto x 2 szt. = 3287,22 z  netto 

4. Drzwi wej ciowe 1 skrzyd owe kolor z oty d b

 1 strona 900 x 2000 – 3500 z  netto

 Zastosowano okucia WinkHaus kolor srebrny

5. Brama 2500 x 2125 od: 1895 z  netto 

6. Ciche i niezawodne nap dy Hörmann od: 850 z  netto

Od powy szych cen udzielamy rabatu.

Cena wybranych elementów stolarki 

Bramy gara owe firmyBramy gara owe firmy 
HörmannHörmann

Brama zbudowana jest z stalowych podwójnych segmentów 

wype nionych piank  PU która stanowi ocieplenie. Bramy 

segmentowe otwieraj  si  w pionowo w gór  i znajduj  si

pod stropem oszcz dzaj c miejsce. Dzi ki temu zapewniaj

mo liwo  maksymalnego wykorzystania miejsca do parko-

wania w i przed gara em. Bramy firmy Hormann montowane 

s  za otworem dzi ki czemu dost pny jest niemal ca y otwór 

w wietle. Jest to szczególnie wa ne dla posiadaczy samo-

chodów typu van, transporter i jeep. Klientom oferujemy w ra-

mach bram typu EPU40 dwa wzory powierzchni zewn trznej 

(przet oczenia i kaseton), 14 kolorów standardowych i okle-

in  drewnopodobn .

NOWO

Nap dy do bram wjazdowych z 5-letni  gwarancj

Pu ców 320, 43-400 Cieszyn

tel. 033 852 92 12 

www.okna-aldo.com.pl

poczta@okna-aldo.com.pl
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