


Jesteśmy producentem okien drewnianych i drewniano – aluminiowych, okien zabytkowych 
oraz drzwi drewnianych zewnętrznych. Swoje wyroby sprzedajemy na terenie Polski i 
kontrahentom z Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Francji. Eksport stanowi 
około 95% rocznej produkcji.

Fabryka Okien Drewnianych Świebodzin Sp. z o.o. od 2006 roku funkcjonuje w systemie 
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, który przyczynia się do uzyskania wyrobów najwyższej 
jakości.

Zakład produkcyjny stale się rozbudowuje - posiadamy nowe, dwukrotnie większe od 
poprzednich, hale montażowe z parkiem maszynowym SCM, WEINIG i POLZER oraz 
nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną, linię malarską.

Zakład zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych oraz szkolenia powodują, że pracownicy są doświadczeni i ich praca dostosowana 
jest do najwyższych standardów. Pracownicy Fabryki Okien Drewnianych Świebodzin Sp. 
z o.o. dbają, by ich wyroby gwarantowały komfort życia oraz poczucie bezpieczeństwa, a 
do tego odpowiadały wymaganiom Klientów, począwszy od klasycznych okien i drzwi, a 
skończywszy na nowoczesnych budynkach i indywidualnych projektach do zabytkowych 
budowli lub nietypowych wnętrz.

Świebodzińska Fabryka współpracuje z renomowanymi dostawcami, między innymi 
producentem okuć – Firmą WINKHAUS, producentem szkła - niemiecką firmą ODERGLAS, 
dystrybutorem farb – duńską firmą GORI oraz producentem aluminium – ALURON. 

Fabryka Okien Drewnianych Świebodzin Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. 



Szanowni Państwo,

Okno to obraz domu, element miesz-
kania, który, jak żaden inny, łączy nas 
ze światem zewnętrznym. Ten, jakże 
ważny, detal architektoniczny stanowi 
ozdobę wnętrza oraz nadaje fasadom 
charakter.

Okna drewniane towarzyszą nam od stu-
leci. Chronią przed deszczem, zimnem, 
wiatrem czy hałasem. Za sprawą rozma-
itych gatunków drewna używanych do 
ich produkcji, szkła, elementów wykoń-
czeniowych, okuć oraz kolorów są w sta-
nie spełnić wymagania najbardziej wyma-
gającego Klienta. Ważną rolę odgrywa 
tutaj fakt, że wykonane są one z materia-
łu naturalnego, ekologicznego, trwałego 
i jednocześnie odnawialnego - drewna.

Najwyższa jakość surowców oraz 
najnowsze technologie zastosowane 
w  produkcji zapewniają długoletnie 
użytkowanie naszych wyrobów.

Zapraszamy do świata naszych okien 
i drzwi. Zagłębcie się Państwo w galerii 
proponowanych przez nas produktów 
i wybierzcie te, które będą odpowiada-
ły Państwa gustom i marzeniom.
Jeśli jednak macie Państwo specjalne 
życzenia – jesteśmy w stanie je spełnić. 
W końcu to Państwa dom, który powi-
nien wyglądać dokładnie tak, jak sobie 
to Państwo wymarzyliście.

WSTĘPZamek w Zaborze (woj. lubuskie) 3



Forum Humboldta w Berlinie - nasze okno pokazowe4



Widok na okno pokazowe Zamku 
w Berlinie, dawnej siedziby władców 
pruskich, naprzeciwko Katedry w Ber-
linie. W 2013 rozpoczęto odbudowę 
Zamku.
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Drewno to materiał od dawna wykorzy-
stywany przez człowieka na wiele sposo-
bów. Jest jednym z najbardziej idealnych 
tworów natury. Wyzwala energię i ema-
nuje swoim naturalnym pięknem w każ-
dej jego postaci.

Okna i drzwi drewniane z pewnością po-
służą nam przez wiele lat, zachwycając 
swoją trwałością, jakością i naturalnością.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo 
produkty wykonane z drewna sosnowe-
go, dębowego, świerkowego, modrze-
wiowego oraz egzotycznego meranti.

Sosna jest najczęściej wybieranym ma-
teriałem do produkcji okien. Charaktery-
zuje się trwałością, jasną, świeżą barwą, 
łatwością w obróbce i kształtowaniu, 
sprężystością oraz dobrą wytrzymałością 
techniczną. Sosna jest polecana Klientom 
ceniącym tradycyjne rozwiązania oraz 
ekonomiczność użytkowania.

Meranti to egzotyczne, liściaste drewno 
pochodzące z Indonezji. Charakteryzu-
je się wyjątkową odpornością na wilgoć, 
jest trwałe oraz wytrzymałe. Posiada 
charakterystyczne rysy, przez co bardzo 
efektownie wygląda, gdy jest pomalowa-
ne farbą transparentną. Zalecane jest do 
miejsc narażonych na działanie wilgoci.

O DREWNIE6



Dąb jest najlepszym surowcem bu-
dowlanym spośród rodzimych drzew 
liściastych, lepszym od sosny, a nawet 
modrzewia. Drewno dębowe jest 
twarde, bardzo wytrzymałe oraz od-
porne na ścieranie. Cechuje je duża 
trwałość i odporność na zmienne wa-
runki wilgotnościowe. 
Kantówka drewna klejona jest 
z  trzech, czterech, lub pięciu warstw 
(zgodnie z  najwyższymi standardami 
europejskimi) za pomocą wodood-
pornych klejów klasy D4, co prze-
ciwdziała wypaczaniu się okien. Nasi 
dostawcy wykorzystują najnowocze-
śniejsze technologie produkcyjne oraz 
zapewniają najwyższą jakość swoich 
produktów. Wykorzystujemy drewno 
posiadające również certyfikaty FSC 
oraz IFT Rosenheim.

O DREWNIEKlasztor Cystersów w Paradyżu (woj. lubuskie) 7



OKNA DREWNIANEStandard 68Dworek w Gorzowie Wielkopolskim8



Standard 68

Konstrukcja:

- profi l Standard,
- konstrukcja jednoramowa z kantówki trójwarstwowo klejonej, z lamelami łączonymi na 

długości lub z zewnętrznymi lamelami litymi,
- grubość ramy 68 mm,
- dowolny kształt i rozmiar okna;

Materiał: Drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub modrzew

Izolacyjność akustyczna: Izolacyjność akustyczna w standardzie wynosi Rw = 32 – 39dB
(w zależności od wybranego zestawu szybowego)

Przenikalność cieplna dla okna o 
profi lu 68 mm: Współczynnik przenikania ciepła Uw wynosi od 1,31do 1,42 W/m2K

Szklenie:

- w standardzie: pakiet 2 – szybowy, jednokomorowy,
- pakiet 4/16Ar/4 – jednokomorowy,
- izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon Ug = 1.1 W/m2k,
- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2k,
- maksymalna grubość zespolenia wynosi 36 mm;
- standardowa ramka dystansowa,
- opcjonalnie: „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna,
- opcjonalnie: pakiet 3-szybowy 4/12/4/12/4,
- opcjonalnie: szyby bezpieczne antywłamaniowe: P2, P3, VSG, szyby dźwiękochłonne, 

przeciwsłoneczne, przeciwpożarowe, szkło weneckie, szkła ornamentowe itp.;

Okucia:

- obwiedniowe WinkHaus Activpilot, standardowo
z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym,
- standardowo okucie posiada jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle,
- opcjonalnie: możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa: RC1 

(dawniej WK1) z czterema grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle lub RC2 (dawniej 
WK2)  grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle (ilość grzybków w zależności od 
szerokości ramy, co 50cm),

- opcjonalnie: możliwość zastosowania blokady obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznika 
otwarcia okna, stopniowego uchylania lub zatrzasku balkonowego;

Sposób otwierania: R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

Kolor:

- kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu 
transparentnych kolorów standardowych,

- jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie,
- system czteropowłokowy, impregnacja oraz trzykrotne malowanie;

Uszczelki:
- w standardzie: dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne uszczelnianie, a wraz z 

profi lem drewnianym i wysokiej jakości szkłem - idealne zabezpieczenie przed hałasem,
- kolor uszczelki dostosowany do koloru ramy i skrzydła okna;

Okapnik:

- okapnik aluminiowy Aluron w kolorach standardowych: bialym, srebrnym, oliwkowym lub 
brązowym

- opcjonalnie: okapnik aluminiowy w wybranym kolorze RAL dostosowanym do koloru okna 
lub okapnik drewniany Styl;

Silikon:

- silikon Perennator, kolor transparentny w standardzie,
- opcjonalnie: kolory silikonu dopasowane do barwy drewna - dostępne kolory: biały, 

kremowo-biały, szaro-biały, przeźroczysto-szary, jasnoszary, szary, srebrno-szary, 
betonowo-szary, jaśminowy, jasny dąb, ciemny dąb, sosnowy brąz, ochra brąz, średni 
brąz, sarni brąz, czekoladowy brąz, ciemny brąz, czarny;

Dodatki:

- klamka standardowa Hoppe Luxemburg w kolorze białym, stare złoto, srebrnym lub 
brązowym,

- opcjonalnie: inne klamki na indywidualne zamówienia z katalogu Hoppe lub innego, 
wskazanego przez Klienta,

Gwarancja 5 lat gwarancji
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Softline 68Friedrichstraße 17, Berlin OKNA DREWNIANE10



Softline 68

Konstrukcja:

- profi l Softline,
- konstrukcja jednoramowa z kantówki trójwarstwowo klejonej, z lamelami łączonymi na długości 

lub z zewnętrznymi lamelami litymi,
- grubość ramy i skrzydła 68 mm,
- dowolny kształt i rozmiar okna;

Materiał: Drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub modrzew;

Izolacyjność akustyczna: Izolacyjność akustyczna wynosi Rw = 32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)

Przenikalność cieplna dla okna o 
profi lu 68 mm: Współczynnik przenikania ciepła Uw - wynosi od 1,31do 1,42 W/m2K

Szklenie:

- wstandardzie pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jednokomorowy,
- izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon Ug = 1.1 W/m2k,
- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2k,
- możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości zespolenia szyb 

do 36 mm,
- standardowa ramka dystansowa,
- opcjonalnie: „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna,
- opcjonalnie: szyby bezpieczne antywłamaniowe: P2, P3, VSG, szyby dźwiękochłonne, 

przeciwsłoneczne, przeciwpożarowe, szkło weneckie, szkła ornamentowe itp.;

Okucia:

- obwiedniowe WinkHaus Activpilot, standardowo
z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym,
- standardowo okucie posiada jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle,
- opcjonalnie: okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa: RC1 (dawniej WK1) z czterema 

grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle lub RC2 (dawniej WK2) z  grzybkami 
antywyważeniowymi w skrzydle (ilość grzybków w zależności od grubości ramy, co 50 cm),

-  opcjonalnie: blokada obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznik otwarcia okna, stopniowe 
uchylanie lub zatrzask balkonowy;

Sposób otwierania: R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

Kolor:

- kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu 
transparentnych kolorów standardowych,

- jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie,
- opcjonalnie: dwukolor,
- system czteropowłokowy, impregnacja oraz trzykrotne malowanie;

Uszczelki: - w standardzie dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne uszczelnianie, a wraz z profi lem 
drewnianym i wysokiej jakości szkłem - idealne zabezpieczenie przed hałasem;

Silikon:

- silikon Perennator, kolor transparentny w standardzie,
- opcjonalnie: kolory silikonu dopasowane do barwy drewna - dostępne kolory: biały, kremowo-

biały, szaro-biały, przeźroczysto-szary, jasnoszary, szary, srebrno-szary, betonowo-szary, 
jaśminowy, jasny dąb, ciemny dąb, sosnowy brąz, ochra brąz, średni brąz, sarni brąz, czekoladowy 
brąz, ciemny brąz, czarny;

Dodatki:
- klamka standardowa Hoppe Luxemburg w kolorze białym, srebrnym, stare złoto,
- opcjonalnie: inne klamki na indywidualne zamówienie z katalogu Hoppe lub innego, 

wskazanego przez Klienta;

Gwarancja: 5 lat gwarancji.
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Retro 68Hotel am Steinplatz w Berlinie (Charlottenburg, Steinplatz 4) OKNA DREWNIANE12



Retro 68

Konstrukcja:

- profi l Standard,
- konstrukcja jednoramowa z kantówki trójwarstwowo klejonej,
z lamelami łączonymi na długości lub z zewnętrznymi lamelami litymi,
- grubość ramy 68 mm,
- dowolny kształt i rozmiar okna;

Materiał: Drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub modrzew

Izolacyjność akustyczna: Izolacyjność akustyczna w standardzie wynosi Rw = 32 – 39dB (w zależności od wybranego zestawu 
szybowego)

Przenikalność cieplna dla okna 
o profi lu 68 mm: Współczynnik przenikania ciepła Uw wynosi od 1,31do 1,42 W/m2K

Szklenie:

- w standardzie: pakiet 2 – szybowy, jednokomorowy,
- pakiet 4/16Ar/4 – jednokomorowy,
- izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon Ug = 1.1 W/m2k,
- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2k,
- maksymalna grubość zespolenia wynosi 36 mm;
- standardowa ramka dystansowa,
- opcjonalnie: „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna,
- opcjonalnie: pakiet 3-szybowy 4/12/4/12/4,
- opcjonalnie: szyby bezpieczne antywłamaniowe: P2, P3, VSG, szyby dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, 

przeciwpożarowe, szkło weneckie, szkła ornamentowe itp.;

Okucia:

- obwiedniowe WinkHaus Activpilot, standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem 
antywłamaniowym,

- standardowo okucie posiada jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle,
- opcjonalnie: możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa: RC1 (dawniej 

WK1) z czterema grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle lub RC2 (dawniej WK2)  grzybkami 
antywyważeniowymi w skrzydle (ilość grzybków w zależności od szerokości ramy, co 50cm),

- opcjonalnie: możliwość zastosowania blokady obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznika otwarcia okna, 
stopniowego uchylania lub zatrzasku balkonowego;

Sposób otwierania: R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

Kolor: - w standardzie dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne uszczelnianie, a wraz z profi lem 
drewnianym i wysokiej jakości szkłem - idealne zabezpieczenie przed hałasem.

Uszczelki:
- w standardzie: dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne uszczelnianie, a wraz z profi lem 

drewnianym i wysokiej jakości szkłem - idealne zabezpieczenie przed hałasem,
- kolor uszczelki dostosowany do koloru ramy i skrzydła okna;

Okapnik:
- okapnik aluminiowy Aluron w kolorach standardowych: białym, srebrnym, oliwkowym lub brązowym
- opcjonalnie: okapnik aluminiowy malowany kolorem kryjącym RAL w kolorach dobranych do okna, okapnik 

drewniany na skrzydle lub okapnik aluminiowy maskowany drewnem;

Silikon:

- silikon Perennator, kolor transparentny w standardzie,
- opcjonalnie: kolory silikonu dopasowane do barwy drewna - dostępne kolory: biały, kremowo-biały, szaro-

biały, przeźroczysto-szary, jasnoszary, szary, srebrno-szary, betonowo-szary, jaśminowy, jasny dąb, ciemny 
dąb, sosnowy brąz, ochra brąz, średni brąz, sarni brąz, czekoladowy brąz, ciemny brąz, czarny;

Dodatki:

- klamka standardowa Hoppe Luxemburg w kolorze białym, srebrnym, stare złoto,
- opcjonalnie: inne klamki na indywidualne zamówienie Klienta z katalogu Hoppe lub innego, wybranego 

przez Klienta,
- ozdoby – według zamówienia;

Gwarancja: 5 lat gwarancji.
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Profi l ZabytkowyBiblioteka miejska w Żarach (woj. lubuskie) OKNA DREWNIANE14



Profi l Zabytkowy

Konstrukcja:

- profi l Softline,
- konstrukcja jednoramowa z kantówki trójwarstwowo klejonej, z lamelami 

łączonymi na długości lub z zewnętrznymi lamelami litymi,
- grubość ramy i skrzydła 68 mm,
- dowolny kształt i rozmiar okna;

Materiał: Drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub modrzew;

Izolacyjność akustyczna: Izolacyjność akustyczna wynosi Rw = 32-39dB
(w zależności od wybranego zestawu szybowego)

Przenikalność cieplna dla okna 
o profi lu 68 mm: Współczynnik przenikania ciepła Uw - wynosi od 1,31do 1,42 W/m2K

Szklenie:

- wstandardzie pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jednokomorowy,
- izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon Ug = 1.1 W/m2k,
- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2k,
- możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej 

grubości zespolenia szyb do 36 mm,
- standardowa ramka dystansowa,
- opcjonalnie: „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna,
- opcjonalnie: szyby bezpieczne antywłamaniowe: P2, P3, VSG, szyby 

dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, przeciwpożarowe, szkło weneckie,
szkła ornamentowe itp.;

Okucia:

- obwiedniowe WinkHaus Activpilot, standardowo
z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym,
- standardowo okucie posiada jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle,
- opcjonalnie: okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa: RC1 (dawniej WK1)
z czterema grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle lub RC2 (dawniej WK2) 

z  grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle (ilość grzybków w zależności od 
grubości ramy, co 50 cm),

-  opcjonalnie: blokada obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznik otwarcia 
okna, stopniowe uchylanie lub zatrzask balkonowy;

Sposób otwierania: R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

Kolor:

- kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna)
z katalogu transparentnych kolorów standardowych,
- jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie,
- opcjonalnie: dwukolor,
- system czteropowłokowy, impregnacja oraz trzykrotne malowanie;

Uszczelki:
- w standardzie dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne 

uszczelnianie, a wraz z profi lem drewnianym i wysokiej jakości szkłem - idealne 
zabezpieczenie przed hałasem;

Okapnik:

- okapnik zabytkowy drewniany (scalony z drewnianym skrzydłem okna),
- opcjonalnie: okapnik drewniany + okapnik na skrzydle, okapnik aluminiowy 

maskowany drewnem lub okapnik aluminiowy maskowany drewnem
+ okapnik na skrzydle;

Silikon:

- silikon Perennator, kolor transparentny w standardzie,
- opcjonalnie: kolory silikonu dopasowane do barwy drewna -dostępne kolory: 

biały, kremowo-biały, szaro-biały, przeźroczysto-szary, jasnoszary, szary, srebrno-
szary, betonowo-szary, jaśminowy, jasny dąb, ciemny dąb, sosnowy brąz, ochra 
brąz, średni brąz, sarni brąz, czekoladowy brąz, ciemny brąz, czarny;

Dodatki:

- klamka standardowa w kolorze białym, srebrnym, stare złoto,
- opcjonalnie: klamka z kluczykiem w kolorze białym, srebrnym, stare złoto, 

klamka Secustic Hoppe w kolorze białym, srebrnym, stare złoto,
- ozdoby – według zamówienia;

Gwarancja: 5 lat gwarancji.
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Line 78

Konstrukcja:

- profi l Softline,
- konstrukcja jednoramowa z kantówki czterowarstwowo klejonej, 

z lamelami łączonymi na długości lub z zewnętrznymi lamelami litymi,
- grubość ramy i skrzydła 78 mm,
- dowolny kształt i rozmiar okna;

Materiał: Drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub modrzew;

Izolacyjność akustyczna: Izolacyjność akustyczna wynosi Rw = 32-39dB
(w zależności od wybranego zestawu szybowego)

Przenikalność cieplna dla okna o 
profilu 78 mm: Współczynnik przenikania ciepła Uw – wynosi od 1,20 lub 0.97 W/m2K

Szklenie:

- w standardzie: pakiet 3 – szybowy - 4/12/4/12/4 – dwukomorowy,
- izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon Ug = 0,7 W/m2K,
- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,5 W/m2K,
- możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej 

grubości zespolenia szyb do 44 mm,
- standardowa ramka dystansowa,
- opcjonalnie: „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna,
- opcjonalnie: szyby bezpieczne antywłamaniowe: P2, P3, VSG, szyby 

dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, przeciwpożarowe, szkło weneckie, 
szkła ornamentowe itp.;

Okucia:

- obwiedniowe WinkHaus Activpilot, standardowo z mikrorozszczelnianiem 
oraz zaczepem antywłamaniowym,

- standardowo okucie  posiada jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle,
- opcjonalnie: okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa: RC1 (dawniej 

WK1) z czterema grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle lub RC2 
(dawniej WK2) z  grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle (ilość 
grzybków w zależności od szerokości ramy, co 50 cm),

-  opcjonalnie: blokada obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznik otwarcia 
okna, stopniowe uchylanie lub zatrzask balkonowy;

Sposób otwierania: R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

Kolor:

- kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) 
z katalogu transparentnych kolorów standardowych,

- jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie,
- opcjonalnie: dwukolor,
- system czteropowłokowy, impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami;

Uszczelki:
- w standardzie dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne 

uszczelnianie, a wraz z profi lem drewnianym i wysokiej jakości szkłem - 
idealne zabezpieczenie przed hałasem;

Okapnik:

- okapnik aluminiowy Aluron w kolorach standardowych: białym, srebrnym, 
oliwkowym lub brązowym

- opcjonalnie: okapnik aluminiowy malowany kolorem kryjącym RAL 
w kolorach dobranych do okna, okapnik drewniany na skrzydle lub okapnik 
aluminiowy maskowany drewnem;

Silikon:

- silikon Perennator,
- kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, kremowo-biały, szaro-

biały, przeźroczysto-szary, jasnoszary, szary, srebrno-szary, betonowo-
szary, jaśminowy, jasny dąb, ciemny dąb, sosnowy brąz, ochra brąz, średni 
brąz, sarni brąz, czekoladowy brąz, ciemny brąz, czarny;

Dodatki:

- klamki standardowe Hoppe Luxemburg w kolorach: białym, srebrnym, 
złotym lub brązowym,

- inne klamki na indywidualne zamówienie z katalogu Hoppe lub innego, 
wybranego przez Klienta;

Gwarancja: 5 lat gwarancji.
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Thermo Comfort 92
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Konstrukcja:

- profi l Softline,
- konstrukcja jednoramowa z kantówki czterowarstwowo klejonej, z lamelami łączonymi 

na długości lub z zewnętrznymi lamelami litymi,
- grubość ramy 92 mm,
- możliwość zastosowania kantówki czterowarstwowo klejonej z wkładką termiczną;

Materiał: Drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub modrzew;

Izolacyjność akustyczna: Izolacyjność akustyczna wynosi Rw = 32-39dB
(w zależności od wybranego zestawu szybowego)

Przenikalność cieplna dla okna o 
profi lu 92 mm: Współczynnik przenikania ciepła Uw – wynosi od 0,95 do 0.80 W/m2K

Szklenie:

- w standardzie: pakiet 3 – szybowy - 4/18/4/18/4 – dwukomorowy
- izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon Ug = 0,5 W/m2K,
- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości 

zespolenia szyb do 60 mm,
- opcjonalnie: „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna, szyby bezpieczne 

antywłamaniowe: P2, P3, VSG, szyby dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, 
przeciwpożarowe, szkło weneckie, szkła ornamentowe, itp.;

Okucia:

- obwiedniowe WinkHaus Activpilot, standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem 
antywłamaniowym,

- standardowo okucie posiada jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle,
- opcjonalnie: okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa RC1 (dawniej WK1) z czterema 

grzybkami antywyważeniowymi w skrzydle lub RC2 (dawniej WK2) z  grzybkami 
antywyważeniowymi w skrzydle (ilość grzybków w zależności od szerokości ramy, co 50 cm),

- opcjonalnie: blokada obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznik otwarcia okna, 
stopniowe uchylanie lub zatrzask balkonowy;

Sposób otwierania: R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

Kolor:

- kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu 
transparentnych kolorów standardowych,

- jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie,
- opcjonalnie: dwukolor,
- system czteropowłokowy, impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami;

Uszczelki:
- stosujemy w standardzie dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne 

uszczelnianie, a wraz z profi lem drewnianym i wysokiej jakości szkłem - idealne 
zabezpieczenie przed hałasem;

Okapnik:

- okapnik aluminiowy Aluron w kolorach standardowych: białym, srebrnym, oliwkowym
lub brązowym,

- opcjonalnie: okapnik aluminiowy malowany kolorem kryjącym RAL w kolorach dobranych 
do okna, okapnik drewniany na skrzydle lub okapnik aluminiowy maskowany drewnem;

Silikon::

- silikon Perennator,
- kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, kremowo-biały, szaro-

biały, przeźroczysto-szary, jasnoszary, szary, srebrno-szary, betonowo-szary, 
jaśminowy, jasny dąb, ciemny dąb, sosnowy brąz, ochra brąz, średni brąz, sarni brąz, 
czekoladowy brąz, ciemny brąz, czarny;

Dodatki: - klamka z kluczykiem lub przyciskiem w kolorze białym, złotym lub srebrnym,
- klamka Secustic Hoppe w kolorze białym, zlotym lub srebrnym;

Gwarancja: 5 lat gwarancji.

3
7

7
8

1
1
5

2
4 1010 3
0

5
2

7
8

1
3
0

1010

92

19



Okna aluminiowo-drewniane to wspa-
niałe połączenie „ciepłego” drewna z alu-
minium. System ten oferuje dobre wła-
ściwości termiczne okna. Na zewnątrz 
interesująca, ponadczasowa konstrukcja 
aluminium, a wewnątrz eleganckie i trwa-
łe drewno.
Oferujemy różne profile, spośród któ-
rych mogą Państwo wybrać coś dla siebie.

OKNA ALUMINIOWO-DREWNIANEMühsamstraße 44 / Eckertstraße 12, Berlin20



Okna Aluminiowo-Drewniane
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Konstrukcja:

- profile aluminiowo – drewniane: Gemini Classic, Gemini Softline, Gemini 
Linear, Gemini Retro, Gemini Quadrat, Gemini Quadrat FB, Gemini 
Integral, Gemini Passiv,

- grubość ramy i skrzydła drewnianego 68, 78 lub 92 mm + 18,5 mm 
aluminium firmy ALURON lub BATIMET;

Materiał: Drewno: sosna, meranti ,dąb, świerk lub modrzew + aluminium;

Parametry okien: Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-42 dB (w zależności od wybranego 
zestawu szybowego);

Szklenie:

- w standardzie: pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jednokomorowy,
- izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon, Ug = 1.1 W/m2K,
- pakiet 2-komorowy 4/12/4/12/4, UG = 0,7 36mm lub 4/18/4/18/4 UG = 

0,5 48mm przy Ug = 0,5 W/m2K,
- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej 

grubości zespolenia szyb do 60 mm,
- standardowa ramka dystansowa aluminium,
- opcjonalnie: „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna,
- opcjonalnie: ramka dystansowa TGI firmy SWISSPACER lub 

CHROMATECH;

Okucia:

- obwiedniowe WinkHaus ActivPilot, standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz 
zaczepem antywłamaniowym,

- okucie standardowe posiada jeden grzybek antywłamaniowy w skrzydle,
- opcjonalnie: okucia obwiedniowe WinkHaus ActivPilot o zwiększonej 

klasie bezpieczeństwa: RC1 (dawniej WK1) z czterema grzybkami 
antywyważeniowymi w skrzydle lub RC2 (dawniej WK2) z grzybkami 
antywyważeniowymi w skrzydle (ilość grzybków w zależności od szerokości 
ramy, co 50 cm),

- opcjonalnie: zastosowanie blokady obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznik 
otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od 
ramy;

Sposób otwierania: R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne);

Kolor:
- kolor aluminium wybrany spośród wzorników kolorów na aluminium,
- kolor drewna – dostępny z wzornika kolorów farb wewnętrznych, do 

konstrukcji aluminiowo – drewnianych – RAL lub lazur;

Silikon:

- silikon Perennator,
- kolory silikonu dopasowane do wewnętrznej barwy drewna: biały, 

kremowo-biały, szaro-biały, przeźroczysto-szary, jasnoszary, szary, 
srebrno-szary, betonowo-szary, jaśminowy, jasny dąb, ciemny dąb, 
sosnowy brąz, ochra brąz, średni brąz, sarni brąz, czekoladowy brąz, 
ciemny brąz, czarny;

Dodatki:

- klamka standardowa SECUSTIC HOPPE w kolorze białym, srebrnym, 
stare złoto,

- klamka z kluczykiem w kolorze białym, srebrnym lub stare złoto,
- opcjonalnie: na indywidualne zamówienie Klienta z katalogu firm HOPPE, 

FSB lub FKS;

Gwarancja: 5 lat gwarancji.

TECHNICZNE ROZWIĄZANIA – PRZYKŁADY:

Gemini Quadrat IV 68

Gemini Quadrat IV 92

Gemini Quadrat IV 78

Gemini Passiv IV 68
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Profi l ten to rozwiązanie, 
w którym powierzchnia 
skrzydeł i ram płynnie się 
łączy. System ten nadaje 
się do fasad lub ogrodów 
zimowych.

Gemini Linear System

Nowoczesna linia wyróżniona poprzez modernistyczną, minimalistyczną formę z profi lem aluminiuwym.
Okno Gemini Quadrat świetnie pasuje do obiektów w nowoczesnym stylu.

Gemini Quadrat
1-2 mm

16

6812
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Okna Aluminiowo-Drewniane

Produkt ten przeznaczony 
jest dla Klientów, którzy cenią 
sobie tradycyjne rozwiązania. 
Charakteryzuje się 
klasycznym, ostrym kształtem 
profi li aluminiowych.

Gemini Classic System

Gemini Quadrat FB to system 
o wyraźnie zarysowanych 
krawędziach profi li, bliźniaczy 
do systemu Quadrat. Wersja 
FB cechuje się tym, że 
powierzchnia skrzydła jest 
zlicowana z powierzchnią 
ramy, tworząc wizualnie 
jedną płaszczyznę. 

Gemini Integral to wyjątkowa, 
w grupie produktów Gemini, 
konstrukcja drewniano-
aluminiowa charakteryzująca 
się niewidocznym z 
zewnątrz profi lem skrzydła 
aluminiowego. Dzięki temu 
uzyskujemy efekt wizualny 
jednej ramy, jak w przypadku 
stałego szklenia.

jest dla Klientów, którzy cenią 

klasycznym, ostrym kształtem 

Gemini Quadrat FB to system 
o wyraźnie zarysowanych 
krawędziach profi li, bliźniaczy 
do systemu Quadrat. Wersja 
FB cechuje się tym, że 
powierzchnia skrzydła jest 
zlicowana z powierzchnią 
ramy, tworząc wizualnie 
jedną płaszczyznę. 

Gemini Integral to wyjątkowa, 
w grupie produktów Gemini, 
konstrukcja drewniano-
aluminiowa charakteryzująca 
się niewidocznym z 
zewnątrz profi lem skrzydła 
aluminiowego. Dzięki temu 
uzyskujemy efekt wizualny 
jednej ramy, jak w przypadku 
stałego szklenia.

Gemini Quadrat FB Gemini Integral

Produkt ten przeznaczony 
jest dla Klientów, którzy cenią 
sobie tradycyjne rozwiązania. 
Charakteryzuje się 
klasycznym, ostrym kształtem 
profi li aluminiowych.

Gemini Classic System

1-2 mm
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Drzwi przesuwne HS doskonale na-
dają się do kształtowania przestrzeni 
mieszkalnych w oryginalny sposób. Do-
skonale sprawdzają się zarówno w no-
wych, jak i starych budynkach.
System HS umożliwia wykonanie ele-
ganckich i  wygodnych drzwi taraso-
wych. Pozwala zastosować bardzo 
duże przeszklenia, które po otwarciu 
pozwalają cieszyć się bliskością natury. 
Nawet w starszych domach wykonana 
niewielkim nakładem pracy i  finansów 
modernizacja wystarczy do znacznego 
podwyższenia komfortu mieszkania.
Zaletą wykorzystywanego przez nas 
systemu jest możliwość wykonania 
konstrukcji skrzydła o  szerokości do 
3000 mm i  wysokości do 2700 mm. 
Okucia HS zastosowane w  tego typu 
drzwiach balkonowych pozwalają na 
przesuwanie skrzydeł w  jednej płasz-
czyźnie bez konieczności odstawiana 
skrzydła przed przesunięciem.

Profil HS (drzwi przesuwne) OKNA DREWNIANE
I ALUMINIOWO-DREWNIANEStuttgart (Niemcy)24



Profi l HS

Drzwi przesuwne HS
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Konstrukcja:

Profi l Standard, Standard Plus, Softline, Softline Plus, Retro, 
Retro Plus
Konstrukcja jednoramowa z kantówki trójwarstwowo 
łączonej na długości.
Grubość skrzydła 68, 78 lub 92 mm.
Maksymalna szerokość skrzydła: 3000 mm.
Maksymalna wysokość skrzydła: 2700 mm. 

Materiał: Kiefer-, Fichte-, Lärche-, Meranti- oder Eicheholz.

Szklenie:

- w standardzie (profi l 68 mm): pakiet 2 – szybowy 
- 4/16Ar/4 – jednokomorowy lub pcjonalnie: 
dwukomorowy,

- przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem,
- możliwość zastosowania szyby bezpiecznej 0.2, 

przeciwwłamaniowej P2, P4,
- opcjonalnie: ornamenty;

Okucia: Okucia GU

Sposób otwierania: HS (Przesuwny)

Kolor:

- kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący 
strukturę drewna) z katalogu transparentnych kolorów 
standardowych,
- jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna 
w standardzie,
- opcjonalnie: dwukolor,
- opcjonalnie: system czteropowłokowy, impregnacja oraz 
trzykrotne malowanie;

Gwarancja: 5 lat gwarancji.

Maksymalna sz. zestawu

Schemat A

Skrzydło przesuwne

Schemat C

Skrzydło przesuwne
Maksymalna sz. zestawu

Maksymalna sz. zestawu
Skrzydło przesuwne

Schemat D

Maksymalna sz. zestawu
Skrzydło przesuwne

Schemat F

Maksymalna sz. zestawu
Skrzydło przesuwne

Schemat G - asymetryczny

Maksymalna sz. zestawu

Schemat K

HS DREWNO-ALU HS DREWNIANY

Źródło: Siegenia
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Proste, klasyczne, a może bogate w zdo-
bienia i nietypowe w kształcie? Zabytko-
we czy raczej tradycyjne? A może anty-
włamaniowe? Wybór należy do Państwa.
Zapewniamy szeroką gamę drzwi ze-
wnętrznych płytowych i  płycinowych, 
które można idealnie dopasować do 
produkowanych przez nas okien pod 
względem materiału, koloru i elementów 
dekoracyjnych. Dzięki temu Wasz wyma-
rzony dom zasłuży na miano pięknego. 
Drzwi ze Świebodzina są trwałe, solidne, 
funkcjonalne i na pewno będą służyć Pań-
stwu długo i niezawodnie. Produkujemy 
je na indywidualne zamówienie Klienta 
i jesteśmy w stanie sprostać każdym Pań-
stwa wymaganiom odnośnie wielkości, 
kształtu, formy czy stylu drzwi. Nie pro-
dukujemy ich seryjnie, lecz staramy się, 
aby każdy egzemplarz był niepowtarzalny 
I jedyny w swoim rodzaju.

DRZWI26



Drzwi

Konstrukcja:

- drzwi płycinowe i płytowe,
- drewno trójwarstwowo klejone o grubości 68 

lub 78 mm oraz czterowarstwowo klejone o 
grubości 92 mm, 

- wypełnienie stanowi płyta termoizolacyjna o 
grubości 24 mm, obłożona z obu stron sklejkami 
o grubości 9 mm,

- płyty VARIOTEC,
- dowolny kształt i rozmiar drzwi;

Materiał: Drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub 
modrzew;

Szklenie:

- zespolone 2-szybowe,
- o wspólczynniku przenikania ciepła Ug=1.1 W/

m2K i współczynniku tłumienia akustycznego 
Rw=32 dB;

Okucia:

- listwa z trzypunktowym ryglowaniem 
WINKHAUS, 

- zawiasy PROTECT 3D SIMONSWERK z 
regulacją w trzech płaszczyznach;

Kolor:

- kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy 
(ukazujący strukturę drewna) z katalogu 
transparentnych kolorów standardowych,

- jednakowy kolor strony wewnętrznej i 
zewnętrznej okna w standardzie,

- opcjonalnie: dwukolor,
- system czteropowłokowy, impregnacja oraz 

trzykrotne malowanie;

Silikon: Silikon Perennator; kolor transparentny w 
standardzie;

Dodatki:

- klamki,
- kołatki,
- pochwyty,
- szprosy wiedeńskie, międzyszybowe i 

konstrukcyjne,
- szkło antywłamaniowe, bezpieczne, 

dźwiękochronne, ornamentowe, ręcznie 
malowane i inne,

- listwy ozdobne;

Gwarancja: 2 lata.
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DRZWI 
– ZAMOCOWANIE SZKLENIA

System progowy BKV Eifel

PROFILE DRZWIOWE

Profil 68

próg standardowy 
(drzwi otwierane 

do wewnątrz)
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próg wyższy 
(drzwi otwierane 

na zewnątrz)

Profil 78 Profil 92 drzwi płycinowe
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Ogrody zimowe stwarzają nam nowy, 
niezwykły świat. Są piękne, a zarazem 
praktyczne, dostępne w różnych kom-
binacjach.
Ogrody zimowe są miejscem wycisza-
jącym oraz idealnym na relaks w gronie 
najbliższych o każdej porze roku. Różne 
formy i konstrukcje mogą być zbudo-
wane z drewna lub połączenia drewna 
z aluminium.
Ogród zimowy ma mnóstwo zalet. 
Upiększa nasz dom oraz zwiększa kom-
fort mieszkania.
Stabilizuje przepływ powietrza w całym 
domu oraz bilans energetyczny. Dzięki 
dużej powierzchni przeszklenia nasz 
dom zyskuje dużo światła.

OGRODY ZIMOWEKostrzyn nad Odrą (woj. lubuskie)28
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Do szklenia standardowego stosowane są wysokiej jakości szyby typu FLOATGLAS. 

Standardem jest zestaw szybowy o współczynniku przenikania ciepła K=1.1 W/m2K, gdzie 
na wewnętrznej warstwie szyby znajdują się niewidoczne tlenki metali szlachetnych odpo-
wiadające za ochronę przed utratą ciepła, zaś przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest 
gazem szlachetnym w zależności od współczynnika – argonem lub kryptonem. Nowością 
jest zestaw 3 – szybowy o współczynniku przenikania ciepła K=0.5 W/m2K. 
W swojej ofercie posiadamy możliwość zastosowania szyb typu: 

• Neutralux – szkło termoizolacyjne, energooszczędne, 
• Akustex – szkło dźwiękochłonne,
• Solarlux – szkło przeciwsłoneczne, 
• Multipact – szkło hamujące działanie siły, 
• Ardorex – szkło przeciwpożarowe, 
• Dekorex – szkło dekoracyjne z właściwościami rozpraszającymi, 
• Vacurex – optymalna termoizolacja z techniką próżniową, 
• Ornilux – szkło chroniące przed ptakami. 

Możliwe jest także zastosowanie róznych klas bezpieczeństwa szyb:

• P2 - dwie folie PVB (antywłamaniowe) w szybie zewnętrznej, 
• P4 - cztery folie PVB (antywłamaniowe) w szybie zewnętrznej,
• VSG z zewnątrz, folia bezpieczna w szybie zewnętrznej 3.3.1,
• VSG wewnątrz, folia bezpieczna w szybie wewnątrznej 3.3.1,
• VSG wewnątrz i z zewnątrz, folia bezpieczna w szybie wewnętrznej i zewnętrznej.

Pakiet 2 – szybowy

W standardzie: pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jed-
nokomorowy; izolacyjność cieplna szyby – Neutralux 
Argon Ug = 1.1 W/m2K; przestrzeń międzyszybowa 
wypełniona argonem; możliwość uzyskania współ-
czynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2K.

Ciepła ramka – energooszczędne okna

Pakiet 3 – szybowy

W standardzie: pakiet 3 – szybowy - 4/12/4/12/4 – dwu-
komorowy; izolacyjność cieplna szyby – Neutralux Argon 
Ug = 0,7 W/m2K; przestrzeń międzyszybowa wypełnio-
na argonem; możliwość uzyskania współczynnika przeni-
kania ciepła do 0,5 W/m2K.

W standardzie: pakiet 3 – szybowy - 4/12/4/12/4 – dwu-

W standardzie: pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jed-

Argon Ug = 1.1 W/m2K; przestrzeń międzyszybowa 
wypełniona argonem; możliwość uzyskania współ-

Ciepłe ramki mogą Państwo zamówić
w następujących kolorach:

• biały (RAL 9016),
• jasnoszary (RAL 7035),
• ciemnoszary (RAL 7040),
• czarny (RAL 9005),
• brązowy (RAL 8003),
• ciemnobrązowy (RAL 8016).

Nasi dostawcy ciepłych ramek: TGI, SWISSPACER, 
CHROMATECH.

Nasi dostawcy szyb:

Ciepłe ramki są wspaniałą alternatywą dla standardowych ramek 
aluminiowych. Ciepła ramka zatrzymuje ciepło I zwiększa tempera-
turę na krawędziach szklenia o ok. 6°C. Dzięki temu przeciwdziała 
ona powstawaniu wilgoci kondensacyjnej. Strona zewnętrzna jest 
pokryta bardzo cienkim metalem lub aluminium. Folia ma bardzo 
dobrą przyczepność. Powstaje matowa powierzchnia bez metalicz-
nych refl eksów.
Oferujemy Państwu następujące szerokości ramek: 8, 10, 12, 14, 
15, 20, 22 oraz 24mm.

Ciepła ramka – energooszczędne okna

Ciepłe ramki są wspaniałą alternatywą dla standardowych ramek 
aluminiowych. Ciepła ramka zatrzymuje ciepło I zwiększa tempera-
turę na krawędziach szklenia o ok. 6°C. Dzięki temu przeciwdziała 
ona powstawaniu wilgoci kondensacyjnej. Strona zewnętrzna jest 
pokryta bardzo cienkim metalem lub aluminium. Folia ma bardzo 
dobrą przyczepność. Powstaje matowa powierzchnia bez metalicz-
nych refl eksów.
Oferujemy Państwu następujące szerokości ramek: 8, 10, 12, 14, 
15, 20, 22 oraz 24mm.

SZKLENIE I CIEPŁA RAMKA
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Szkło Ozdobne
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Ważna wskazówka: wyżej przedstawione zdjęcia szkieł ornamentowych oraz nazwy podchodzą od fi rmy PRESSGLASS

ATLANTIC CHINCHILLA CREPI

DELTA FLUTES KATHEDRAL

NIAGARA SCREEN SILVIT

31



SZPROSY

Szprosy i  listwy ozdobne stosowane są 
w oknach od kilkuset lat. Stanowią głów-
nie element dekoracyjny.

Zastosowane w nowym budownictwie 
tworzą estetyczny podział okna, upięk-
szają je i urozmaicają wygląd nowocze-
snej i surowej fasady budynku.

Ponadto uatrakcyjniają architekturę i na-
dają odpowiedni charakter przy renowa-
cji starych budynków. Są wtedy dosko-
nałym sposobem na zachowanie małych 
podziałów stylu okien, umożliwiając 
jednocześnie zainstalowanie większych 
skrzydeł okiennych.
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Szprosy

Szprosy wiedeńskie - naklejane na szybę z obu stron 
w  miejscach zetknięcia. Wewnątrz zestawu szybowe-
go umieszczona jest listwa imitująca naturalny podział. 
Szprosy wiedeńskie imitują oddzielne pakiety szybowe 
z  aluminiową ramką wewnątrz pakietu szybowego. 
Ramka dzieli szybę zgodnie z  podziałem, jaki tworzą 
elementy drewniane. Szprosy wiedeńskie dostępne są 
na indywidualne życzenie Klientów. iIstnieje możliwość 
wykonania szprosów o  różnych wymiarach. Dostępne 
szerokości szprosów wiedeńskich to 26 mm lub inna od 
20 - 40 mm. 

Szprosy konstrukcyjne - dzielą skrzydło okienne na 
oddzielne kwatery z oddzielnymi zestawami szybowymi. 
Dostępne szerokości szprosów konstrukcyjnych to 65, 82,
100, 115 oraz 135 mm.

Zastosowania szprosów w oknach:
Szprosy są szeroko stosowane zwłaszcza w budow-

nictwie mieszkaniowym. Przykłady: 
• nowe budownictwo – często stosowane ze wzglę-

du na walory estetyczne, tworzą podziały okna, 
• tam, gdzie mają upiększyć wygląd okna i fasady,
• w tych oknach, które zdecydowanie uatrakcyjniają 

architekturę budynku i nadają mu odpowiedni cha-
rakter,

• renowacje starych budynków – szprosy są dosko-
nałym sposobem na zachowanie małych podziałów 
starych okien jednocześnie umożliwiającym zainsta-
lowanie większych skrzydeł okiennych. 

SZPROSY RETROSZPROSY WIEDEŃSKIE
I KONSTRUKCYJNE

ramka dystansowa

szprosy wiedeńskie

szpros konstrukcyjny

ramka dystansowa
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Okapnik jest elementem okna odpro-
wadzającym na zewnątrz wodę opado-
wą, ściekającą po skrzydle. 
Okapnik aluminiowy wykonany jest 
z  najwyższej jakości materiału oraa 
stosowany jest standardowo w oknach 
drewnianych. Dostępny w  kilku kolo-
rach podstawowych dostosowanych do 
barwy drewna. 
Możliwe jest zastosowanie okapnika 
aluminiowego w  kolorze RAL - iden-
tycznym jak barwa ram i skrzydeł. Co-
raz częściej wybieranym przez Klientów 
elementem jest drewniane maskowanie 
okapnika lub okapnik drewniany Styl 
(bez podstawy aluminiowej), co stwa-
rza bardziej naturalny wygląd okna.

OKAPNIKI34



Okapniki
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STYL - WARIANT 1 STYL - WARIANT II ALUMINIUM Z MASKOWANIEM 
DREWNEM, Z OKAPNIKIEM 

DREWNIANYM NA SKRZYDLE

BIAŁY

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE RODZAJE OKAPNIKÓW:

SREBRNYSREBRNYSTANDARD 
ALUMINIUM

SPREE D 24 OF SPREE 24

OLIWKOWYOLIWKOWY

BRĄZOWY

Okapniki

BRĄZOWY

KOLORY – PRZYKŁADY:

Ważna wskazówka: poniższe zdjęcia przedstawiają produkty
z dodatkowym okapnikiem na skrzydle (nie w standardzie).
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Mikrowentylacja urucha-
mia się” po przekręceniu 
klamki w górę o 45° od po-

zycji poziomej. Wtedy między ramą 
a skrzydłem powstaje szczelina, 
która zapewnia stały dopływ świe-
żego powietrza. Skrzydło pozosta-
je w tej pozycji dzięki specjalnemu 
zaczepowi rozszczelniającemu.

Stopniowe uchylanie
odpowiada za nie mechanizm MSL, który 
sprawia, że stopień uchylania skrzydła moż-
na zmieniać. Zyskujemy dzięki niemu 5 lub 
7 stopni uchylenia skrzydła, co pozwala re-
gulować intensywność wietrzenia. 
Uchylone skrzydło jest także zabezpieczo-
ne przed zatrzaśnięciem.

Zalety okuć ActivPilot fi rmy WinkHaus: 
• łatwość montażu i elastyczność okuwania 
• duża tolerancja wymiarów luzu wrębowego 
• łatwa i prezcyzyjna regulacja docisku skrzydła 

do ościeżnicy 
• wygodna zmiana standardu bezpieczeństwa 
• wysoka jakość i funkcjonalność 
• znaczna redukcja ilości elementów 
• łatwe dodawanie funkcji niestandardowych 
• łatwa pielęgnacja okien 
• łatwość dodania funkcji w oknie użytkowanym 
• komfort użytkowania 
• wielofunkcyjność elementów 
• obsługa intuicyjna 
• walory estetyczne podnoszące wartość okna.

OKUCIA

O tym, jakie funkcje będzie miało okno, 
decyduje mechanizm, którego nie widać 
na pierwszy rzut oka. Niewątpliwą zaletą 
naszych okien jest stosowanie w nich okuć 
najwyższej klasy ActivPilot fi rmy Wink-
haus z mikrorozszczelnianiem, zaczepem 
antywłamaniowym oraz funkcją uchylno 
– rozwierną skrzydła. Są to oczywiście 
funkcje standardowe. W montowanych 
przez nas okuciach istnieje możliwość za-
stosowania między innymi obrotu klamki 
z podnośnikiem, ogranicznika otwarcia 
okna, stopniowego uchylania, zatrzasku 
balkonowego czy oddalenia skrzydła od 
ramy. Dzięki wyposażaniu okuć w od-
powiednią ilość bezpiecznych punktów 
uzyskujemy różne klasy bezpieczeństwa: 

- RC1 (dawniej Wk1) – okucie z czte-
rema grzybkami antywyważeniowymi 
w skrzydle,

- RC2 (dawniej Wk2) – okucie z sied-
mioma grzybkami antywyważeniowy-
mi w skrzydle.

Ponadto okucia antywłamaniowe wyko-
nane są ze wzmocnionego profi lu. Blokada obrotu klamki z  pod-

nośnikiem mechanizm ten wymu-
sza prawidłową obsługę okna, czyli 
uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy 
okno jest otwarte. Dzięki niemu nie 
dojdzie do „wyczepienia się” skrzydła 
z górnego zawiasu.
Podnośnik unosi lekko skrzydło i  za-
pewnia jego płynne przechodzenie 
z pozycji otwartej do zamkniętej. Jest 
to rozwiązanie zalecane szczególnie 
przy oknach o dużych rozmiarach..

Zatrzask balkono-
wy zapobiega uderza-
niu otwartych drzwi 
o ościeżnicę. Wy-
chodząc na balkon, 
zamykamy drzwi, po-
ciągając za specjalny 
uchwyt – zatrzask ten 
utrzymuje skrzydło 
w ościeżnicy. Drzwi 
otworzą się ponownie 
przy lekkim nacisku.

Ogranicznik otwar-
cia okna ograniczając 
otwarcie skrzydła do kąta 
90 stopni, zabezpiecza 
je przed uderzeniem o 
wnękę okienną np. przy 
silnym wietrze. Wbu-
dowany hamulec cierny 
utrzymuje otwarte skrzy-
dło w żądanej pozycji. 
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nowy standard okuć WinkHaus

Duże okna są charakterystyczne dla nowoczesnego budow-
nictwa. Wpuszczają dużo światła do pomieszczenia, upiększają 
wnętrze, a pokój zaczyna “oddychać”. 
Ponadto, idealnym rozwiązaniem jest funkcja uchylno-roz-
wierna, która łączy funkcjonalność z komfortem i oszczędza 
dużo miejsca.

DuoPort: 
• małymi kroczkami 

do maksymalnego 
komfortu

• ponadczasowa ele-
gancja z niewidocz-
nymi okuciami,

• bezproblemowa 
obsługa poprzez to-
lerancje wymiarów 
na frezowaniach,

• elastyczne dopaso-
wanie do indywidu-
alnych potrzeb,

• wysoka jakość oraz 
żywotność okuć.

Okucie Winkhaus Plus 
Activpilot spełnia najwyż-
sze standardy względem 
estetyki i komfortu. Oku-
cie jest w pełni niewidocz-
ne, gdy okno jest zamknię-
te oraz jest odpowiednie 
do okien o małym ciężarze 
skrzydeł do 150kg.
Oferujemy Państwu opa-
tentowane rozwiązanie  
- stabilność oraz nadzwy-
czajną trwałość elementu. 
Okucie jest certyfi kowane 
znakiem ENV 13126-8.

SK System duoPort 
w klamce mają Państwo 
zawarty system sterow-
niczy.charakterystyczny 
schemat funkcji ruchowej

Funkcja uchylna

Funkcja
rozwierna

Zamykanie

Skomplikowany mechanizm, 
który zajmuje niewiele miej-

sca: Bau-Speculum. Do regulacji w 
trzech różnych płaszczyznach nie po-
trzebują Państwo żadnego specjalne-
go narzędzia. Odkręcanie śrub okuć 
nie jest konieczne.
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K1

R1

F1 F2 F3 F4 F5

R2 R3 R4 R5

K2 K3 K4 K5 K6 K7

Nowoczesna, ascetyczna linia konstruk-
cyjna ramy okna może sama w sobie 
stanowić ozdobę. Są jednak sytuacje, 
gdy powinniśmy wzbogacić nasze okna 
o elementy zdobnicze, które nawiązują 
do stylu mieszkania lub budynku czy wy-
magań konserwatora zabytków. A nasze 
gusta? Może lubimy te drobne „główki”, 
„stopki”, „kostki” przy drzwiach i oknach, 
które przyciągają oczy? Wychodzimy na-
przeciw tym oczekiwaniom - w naszej 
ofercie znajdą Państwo rozmaite zdo-
bienia i elementy potrzebne zarówno do 
odtwarzania dawnej stolarki, jak i zmiany 
wyglądu tradycyjnego okna

OZDOBY38



K1

R1

F1 F2 F3 F4 F5

R2 R3 R4 R5

K2 K3 K4 K5 K6 K7

Ozdoby

GŁÓWKI, STOPKI I ROZETY – PRZYKŁADY

PRZYKŁADY KONFIGURACJI

LISTWY PIONOWE LISTWY POZIOME
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ROLETY-ŻALUZJE NA FASADY

Rolety zewnętrzne i okiennice na 
fasady stanowią nowoczesny i elegancki 
produkt, który jest stosowany na fasadę 
zewnętrzną budynków. Oferujemy Pań-
stwu prosty design, idealny do moderni-
stycznych, architektonicznych budowli, 
z mniejszymi lub większymi powierzch-
niami szklenia. Nasze rolety są odpo-
wiednie zarówno do okien drewnianych, 
jak i drewniano-aluminiowych.

Thulestraße 47, Berlin40



Rolety zewnętrzne (rolety fasadowe) Żaluzje na fasady
Rolety zewnętrzne:
Nasze nowoczesne produkty są proste w 
montażu i dostosowują się do każdej fa-
sady. Rolety zewnętrzne mają wiele zalet, 
między innymi:
• izolują od upału oraz hałasu,
• chronią przed włamaniem,
• zapewniają Państwu prywatność,
• chronią przed słońcem i insektami.
Nasze produkty są dostosowane we-
dług najwyższych zapotrzebowań oraz 
do każdej sytuacji budowlanej. Rolety 
zewnętrzne są oferowane w szerokiej 
palecie kolorów oraz rozwiązań architek-
tonicznych, zawsze w zgodnie z indywi-
dualnym projektem.

Stosujemy żaluzje firm Warema oraz 
Anwis BeClever.

Żaluzje na fasady
Żaluzje na fasady chronią wnętrze bu-
dynku przed nadmiernym promieniowa-
niem słonecznym, hałasem, upałem czy 
oddziaływaniem środowiska. Sprawiają 
również, że widoki za oknem stają się 
piękniejsze. Stosowanie żaluzji oferuje 
znaczne zaoszczędzenie zużycia energii i 
zwiększa możliwości optymalnej klimaty-
zacji w pomieszczeniach zgodnie z pora-
mi roku.
Na większych fasadach żaluzje stanowią 
dodatkową izolację, która wpływa rów-
nież na rozprowadzenie temperatury w 
pomieszczeniu oraz często pomaga, aby 
klimatyzacja nie była zbyt obciążona. 
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KLAMKI

Standardowe, bezpieczne czy nawiązu-
jące do dawnego stylu, czyli zabytkowe?

W swojej ofercie posiadamy klamki za-
równo proste w kształcie, jak i te sto-
sowane w oknach antywłamaniowych 
zabezpieczające przed niepowołanymi 
gośćmi oraz bezpieczne dla dzieci.
 
Istnieje możliwość zamówienia klamek 
nietypowych w kształcie i zastosowaniu 
nawiązujących do dawnego stylu, kołatek, 
pochwytów drzwiowych, rozet ochron-
nych w różnorodnych kolorach.

Źródło: HOPPE
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