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JAKIE MAJĄ ZALETY?
� dobra izolacja termiczna i akustyczna

� odporność na warunki atmosferyczne

� trwałość barwy

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje:
� okna – rozwieralne, uchylne, uchylno-rozwieralne, prze-

suwne

� drzwi balkonowe – rozwieralne, uchylno-rozwieralne, 

przesuwne

Konstrukcja: jednoramowa

Profile: INNOWA A5 CLASSIC, INNOWA A5 BALANCE;

pięciokomorowe

Materiał: kształtowniki 

z wysokooudarowego PVC, wzmoc-

nione elementami ze stali ocynkowanej

Wykończenie powierzchni: profile

białe lub barwione w masie albo

pokryte okleiną 

Szyby: zespolone 4/16/4 float; inne

na zamówienie (dźwiękochłonne,

bezpieczne, antywłamaniowe,

kuloodporne, refleksyjne, przeciw-

słoneczne, ornamentowe)

Szprosy: konstrukcyjne, międzyszy-

bowe, naklejane

Okucia: obwiedniowe WINKHAUS

z mikrowentylacją, na zamówienie

antywłamaniowe

Uszczelki: przylgowe z EPDM

Współczynnik przenikania ciepła
dla szyby U [W/(m2K)]: 1,1-3,0

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]: 32-52

Wymiary i kształty: dowolne (z uwzględnieniem wymogów

statycznych)

Elementy dodatkowe: parapety, rolety, żaluzje wewnętrzne

i wewnątrzszybowe, nawiewniki okienne 

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 5 lat pod warunkiem autoryzowanego montażu

Usługi: doradztwo techniczne, montaż, transport, serwis, 

realizacja nietypowych zamówień
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Puńców, ul. Kojkowicka 2, 43-400 Cieszyn

tel. 033 852 92 12, faks 033 852 90 82 

www.okna-aldo.com.pl 

e-mail: poczta@okna-aldo.com.pl

Okna i drzwi 

balkonowe z PVC
P R E Z E N TA C J A
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OOKKNNAA  ,,    DDRRZZWWII,,    BBRRAAMMYY

TROCAL INNONOVA 70.A5 CLASSIC
Wykonane z nieplastyfikowalnego PVC o podwyż-

szonej udarności, bardzo funkcjonalne okna 

5-komorowe – gwarancja ciepła, stabilności i trwałości,

podwyższona izolacyjność termiczna, szara uszczelka

dociskowa, gładka powierzchnia – łatwe czyszczenie,

współczynnik całego okna  U=1,1 W/(m2K). Dostępne

w 7 wariantach kolorystycznych (AcrylProtect) oraz

7 wariantach oklein (DecoStyle). 

Nieograniczone możliwości pod względem koloru

dają okładziny aluminiowe systemu TROCAL

AluClip, które można pomalować proszkowo na

dowolny kolor z palety RAL. 

Okna TROCAL InnoNova ze stabilizatorem wap-

niowo-cynkowym są produkowane bez użycia

kadmu i ołowiu.

BRAMY GARAŻOWE FIRMY HÖRMANN
Do tego typu obiektu idealna wydaje się brama seg-

mentowa EPU40. Brama zbudowana jest ze

stalowych podwójnych segmentów wypełnionych

pianką PU, która stanowi ocieplenie. 

Bramy segmentowe otwierają się w pionowo w górę

i znajdują się pod stropem oszczędzając miejsce.

Dzięki temu zapewniają możliwość maksymalnego

wykorzystania miejsca do parkowania w i przed

garażem. 

Bramy firmy Hörmann montowane są za otworem,

dzięki czemu dostępny jest niemal cały otwór w świetle.

Jest to szczególnie ważne dla posiadaczy samochodów

typu van, transporter i jeep. 

Klientom oferujemy w ramach bram typu EPU40

dwa wzory powierzchni zewnętrznej (przetłoczenia

i kaseton), 14 kolorów standardowych i okleinę

drewnopodobną.

ZESTAWIENIE STOLARKI:

1. Okno okleina złoty dąb 1 strona 565/535 U:

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

2. Okno j.w. 1465/1435 UR + R: 

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

3. Drzwi balkonowe ze słupkiem ruchomym

okleina złoty dąb 1 strona – 1600/2100 U+UR:

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

4. Drzwi wejściowe 1 skrzydłowe kolor złoty dąb 

1 strona 900/2000: 3500 zł netto

Zastosowano okucia WinkHaus kolor srebrny.

5. Brama 2500/2125: od 1895 zł netto

6. Ciche i niezawodne napędy Hörmann: od 850 zł

netto

Suma: 15 793,28 zł netto

Od powyższych cen udzielamy rabatu.

KK AA LL KK UU LL AA TT OO RR

Aldo_ABC.qxd  07-04-30  15:41  Page 137


