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Profile z twardego PVC to popularny materiał do wy-

konywania okien oraz drzwi. Według informacji Konsor-

cjum Inicjatywy Pro PVC, zrzeszającej największych pro-

ducentów stolarki okiennej w Polsce – około 40% okien

w Europie Zachodniej wykonuje się z PVC, a ich udział

w łącznej produkcji wciąż rośnie. 

Royal Europa zaliczana jest do czołówki producen-

tów materiałów budowlanych z PVC na rynku polskim.

Jesteśmy producentem całej gamy materiałów budow-

lanych i wykończeniowych, produkowanych z niepla-

styfikowanego, wysokoudarowego polichlorku winylu

(PVC-U). Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijają-

cych się produktów są profile okienne Royal Window

Profiles. 

Okna Royal Window Profiles

Okna Royal Window Profiles wykonane są z najnow-

szej generacji profili okiennych, charakteryzujących się

wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną. Gładkie

ściany profilu oraz ich antyelektrostatyczność zapobiegają

brudzeniu się powierzchni, a wyjątkowo intensywna biel na-

daje profilom wysokie walory estetyczne. Pełny asortyment

listew przyszybowych, możliwość zastosowania listew

ozdobnych oraz szeroka gama kolorystycza oklein folii Re-

nolit pozwalają spełnić oczekiwania nawet najbardziej wy-

magających klientów. 

Nieustanny rozwój

RWP to kilka systemów okiennych nieustannie rozwijających

się. Oferowaną aktualnie paletę profili 3-, 4- i 5-komorowych

(Steel Line, Silver Line, Gold Line) sukcesywnie uzupełniają no-

we elementy, dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku. Te-

goroczną nowością są okna przesuwne Royal Slider, przezna-

czone do stosowania w obiektach rolniczych, przemysłowych

oraz gospodarczych. 

W trosce o zdrowie naszych klientów i środowisko 

naturalne

Podstawowym czynnikiem przesądzającym o wyjątkowej

jakości profili Royal Window Profiles jest bardzo zaawanso-

wana ekologicznie technologia produkcji. Od początku swej

działalności produkcyjnej Royal Europa nie stosuje w proce-

sie stabilizacji

PVC groźnych

metali ciężkich,

w tym kadmu

i ołowiu. W za-

mian – jako

jedna z nielicz-

nych na rynku

europejskim –

wprowadz i ł a

n i e s zkod l iwe

stabilizatory cy-

noorganiczne.

Związki kadmu

i ołowiu, nie-

stety nadal sto-

sowane przez znaczną część producentów, zakwalifikowane

zostały przez Unię Europejską jako szkodliwe dla zdrowia i

niebezpieczne dla środowiska naturalnego. 

Profile okienne RWP są w pełni ekologiczne i całkowicie

bezpieczne dla zdrowia naszych klientów. Bezołowiowa

technologia produkcji ma również ogromny wpływ na ja-

kość profili. Stosowanie stabilizatorów cynoorganicznych

umożliwia produkcję najwyższej jakości profili, o jednorod-

nym, stabilnym kolorze oraz bardzo wysokiej odporności na

warunki atmosferyczne.

Dobry profil to dobre okno

Jakość, estetyka oraz komfort wieloletniego użytkowania

uzależnione są w głównej mierze od jakości profilu PVC. W in-

teresie klienta jest zatem sprawdzenie kto jest producentem

profili okiennych, czy przywiązuje wagę do nowoczesnych

technologii produkcji oraz czy poddaje swoje produkty rygory-

stycznej kontroli jakości. 

W tym względzie Royal Europa spełnia wszelkie wymogi

i oczekiwania. Nic więc dziwnego, że Royal Window Profiles

jest z roku na rok coraz bardziej znanym, cenionym i coraz po-

wszechniej stosowanym systemem stolarki okiennej PVC. 
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