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Okna drewniane, 
drewniano-aluminiowe 
i aluminiowe / 
Systemy tarasowe / 
Drzwi zewnętrzne



Drewno wykorzystywane do konstrukcji  
okien jest pozyskane w sposób zrównoważony  

i posiada certyfikat FSC. 

Wspólnie dbamy 
o naszą planetę

SLONAWY to polski producent okien drewnianych, który  

od ponad 30 lat doskonali technologię budowy stolarki. Wyko-

rzystujemy najnowsze maszyny do obróbki i lakierowania drew-

na. Inwestycje w park maszynowy spowodowały, że dysponuje-

my jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie. 

Efektem pracy doświadczonej załogi są piękne, wytrzymałe  

i energooszczędne okna i drzwi, czego potwierdzeniem są  

m.in. tytuły Jakość Roku Złoto 2015 i Jakość Roku Srebro 2014 

przyznawane dla firm kładących szczególny nacisk na jakość  

produktów. 

SLONAWY wykorzystuje najwyższe standardy ochrony powło-

ki drewna. Zainwestowaliśmy w najnowszą technologię nakła-

dania powłok lakierniczych Aquawood Dynflow®. Jest to za-

awansowany technicznie, całkowicie automatyczny system do 

nakładania powłok lakierów wodorozcieńczalnych. Technologia 

ta dzięki zoptymalizowanym warunkom lakierowania w obrę-

bie linii lakierniczej, przyczynia się do pełnego wykorzystania 

własności lakieru i gwarantuje pełne pokrycie nawet w bardzo 

trudno dostępnych miejscach. Efektem jest znakomita jakość 

powłok uzyskiwana przy bardzo małych stratach materiału. 

SLONAWY obsługuje klientów indywidualnych i profesjonali-

stów oraz instytucje na całym rynku europejskim. Nasza firma 

eksportuje również drzwi do USA, gdzie uzyskała już renomę 

producenta najwyższej jakości drzwi zewnętrznych. 

Od ponad 30 lat pracownikom i zarządowi przyświecają te same 

idee i wartości, które nakazują przywiązanie do najwyższej ja-

kości produktów oraz rzemieślniczego podejścia do każdego 

zamówienia. Wartości te czerpiemy z wieloletniego doświad-

czenia naszej załogi w budowaniu solidnej marki. 

Postaw 
na najlepsze 
rozwiązania
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Okna
drewniane

Drewno zabezpieczone nowoczesnymi lakierami sprawdza 

się w każdym budynku, ale jego zalety najłatwiej docenić  

w nowoczesnym domu energooszczędnym i pasywnym. 

*Według Instytutu Domu Pasywnego w Darmstadt  Uw < 0,8 Wm2 x K 

Powstają 
w najnowszej
technologii, 
są piękne
i bardzo trwałe.

Właściwie dobrane materiały i nowoczesny proces produkcji 

sprawiły, że nasze okna drewniane zyskały jeszcze większą 

trwałość i objęte są teraz 10-letnią gwarancją producenta  

na konstrukcję ramy i skrzydła. Ofertę podzieliliśmy ze 

względu na głębokość profilu ramy oraz zastosowane  

technologie budowy. 

Podstawowy profil ramy ma 68 mm głębokości, a najbardziej 

zaawansowany, w oknie pasywnym, aż 92 mm*. Większa 

głębokość ram i skrzydeł umożliwia zastosowanie wkładów 

szybowych z większą ilością szyb i z większymi przestrzeniami 

międzyszybowymi. Dzięki temu nasze okna jeszcze skuteczniej 

zapobiegają utracie ciepła. Wzrasta również wytrzymałość 

ramy, co pozwala konstruować przeszklenia o bardzo dużej 

powierzchni. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w salonach 

naszych partnerów w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz 

w innych miastach, na terenie całej Polski. Jako doświadczony 

producent zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc  

w doborze rozwiązań optymalnych dla konkretnego budynku.
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Nieograniczone  
możliwości szklenia
Szeroka gama okien drewnianych, 
przystosowanych do wymogów 
rynków europejskich -  
od Skandynawii po ciepłe południe 
pozwala na całkowitą swobodę w doborze wkładów szybowych.  

Jeśli zależy nam na wyjątkowej oszczędności energii i jednocze-

śnie na bezpieczeństwie szyb, nie musimy rezygnować z niczego.  

W takim profilu możemy zamontować nawet wkłady 4-szybowe  

ze szkła zabezpieczonego przed rozbiciem.

Okna drewniane  mają długą  
tradycję, są piękne i nadają  
wnętrzu unikalnego charakteru.
Do produkcji naszych okien wykorzystywane jest wyłącznie  

wysokiej klasy selekcjonowane drewno. Jest klejone warstwo-

wo, co zapewnia sztywność ram i odporność na wypaczanie, a okna  

zachowują się jak nowe nawet po wielu latach używania.  

Powierzchnia drewna jest pokrywana ekologicznymi lakierami  

i olejami, w bardzo dokładnym procesie z użyciem robota lakier-

niczego. Zapewnia to dużą odporność na czynniki atmosferyczne  

i upływ czasu. Potwierdzeniem tego jest wieloletnia gwarancja. 

m a d e  b y  n a t u r e ,  d e s i g n e d  b y  e x p e r i e n c e    |    5



6    |    S L O N AW Y

Dodatkowe zabezpieczenie
Od zewnątrz okna są dodatkowo zabezpieczone przed działa-

niem wody i słońca. W najbardziej narażonych na działanie na-

tury miejscach stosujemy aluminiowe okapniki. Oprócz zwięk-

szenia trwałości konstrukcji, dzięki okapnikom możemy oknom  

drewnianym nadać różny kształt. Dla klientów najbardziej cenią-

cych sobie klasyczną stylistykę proponujemy okapnik maskowany  

listwą okapnikową Softline lub na specjalne życzenie również listwa-

mi drewnianymi o innych formach i kształtach.

Softline 
Future 88

PREMIUM 92 COMFORT 78 OPTIMA 68FUTURE  88

SOFTLINE MODERN RETRO

Eleganckie kształty
Kochamy okna drewniane za ich wygląd. W zależności od na-

szych preferencji możemy wybrać jeden z kilku kształtów ram. 

Od klasycznego i delikatnie wyoblonego Softline, przez eleganc-

kie i ozdobne Retro, aż po prosty i nowoczesny Modern z mini-

malnym zaokrągleniem. 

Okna stylizowane
Dzięki bogatemu zasobowi narzędzi na naszych liniach produkcyj-

nych oraz doświadczonej kadrze stolarskiej, potrafimy każdy nasz 

system okienny (od 68 mm do 92 mm) dostosować do potrzeb bu-

dynków zabytkowych, jednocześnie zachowując wysokie parametry 

termoizolacyjne.

Certyfikowane drewno
Dobór i obróbka materiałów, nowoczesny proces produkcji  

i najnowsze technologie ochrony drewna sprawiły, że okna 

drewniane są obecnie bardzo trwałe. Jeśli je dodatkowo 

ochronić z zewnątrz warstwą aluminium, stają sie produktem 

bezkonkurencyjnym, o niebywałej trwałości. Mając to na uwadze 

wprowadziliśmy na ich konstrukcję 10 lat gwarancji. Zapewniamy, 

że rama i skrzydło, jeśli tylko będą odpowiednio użytkowane  

i pielęgnowane, zachowają swoje właściwości konstrukcyjne 

przez ten czas. Elementy pokrywamy najwyższej jakości lakierami 

ADLER w technologii 4-warstwowej Aquawood Dynflow®. Każda 

z warstw spełnia określoną funkcję np. zamknięcie porów drewna, 

ograniczenie przebarwień, zapewnienie właściwego przylegania 

warstw oraz odporność mechaniczną i chemiczną. 

SOFTLINE MODERN RETRO

to model z kolekcji Future, który definiuje pojęcie okna idealnego dla 

współczesnych budynków. Standardowo wyposażony w dwukomoro-

wy, energooszczędny pakiet szybowy oraz podwójny system uszczel-

nienia skrzydła okiennego. Wykonany w najnowocześniejszej techno-

logii jest optymalnym wyborem dla bardzo wymagających klientów.
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Okna
drewniano- 
aluminiowe

Poza kolorem, można wpływać na kształt profili,  

i to osobno od wewnętrznej i zewnętrznej strony okna. 

Jeszcze
trwalsze,
o wielu
możliwościach
kształtów ram
i najlepszych
parametrach.

Według wielu to okna idealne, łączące zalety okien drew-

nianych i aluminiowych. Okna drewniane to piękny kształt, 

energooszczędność, odczucie ciepła i przytulności wewnątrz 

pomieszczeń. Aluminium zapewnia odporność na warunki 

atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Okna z drewna 

i aluminium powstają w najnowszym procesie technologicz-

nym SLONAWY, są bardzo sztywne i wytrzymałe. Można  

z nich konstruować duże przeszklenia bez obawy o odkształ-

cenia użytkowe czy termiczne. Objęte są 10-letnią gwarancją 

na konstrukcję ramy i skrzydła.

Przedstawiamy dostępne modele podzielone ze względu na 

konstrukcję ramy (profilu), jej głębokość i sposób otwierania 

okna. Elementy te przekładają się również na parametry ciepl-

ne okien. Wszystkie modele spełniają przy tym wysokie stan-

dardy piękna i jakości.
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Najwyższej jakości okna, których profil o głębokości 88 mm  

nie nakłada praktycznie żadnych ograniczeń w zakresie grubości 

wkładów szybowych czy wielkości przeszkleń. Jako tańsza propozycja 

od flagowych modeli premium 92 i passive 92. 

Eleganckie kształty
Proponujemy również trzy dowolne formy drewna od wewnętrznej 

strony. Nowoczesny, prosty Modern, delikatnie wyoblony SOFTLINE 

oraz klasyczny, z delikatnym ozdobnym przefrezowaniem RETRO. 

Wszystkie przedstawione obok wersje aluminiowe można nieza-

leżnie z nimi łączyć, co daje łącznie aż 24 indywidualne kombinacje  

do wyboru!

Nowoczesny i klasyczny styl
Poza kolorem, można wpływać na kształt profili, i to osobno  

od wewnętrznej i zewnętrznej strony okna. Poniżej prezentuje-

my dostępne warianty okładzin aluminiowych. Przedstawione są  

w wersji spawanej, gdzie połączenie dwóch elementów aluminio-

wych w narożniku okna jest kompletnie niewidoczne, tworząc  

idealnie gładką i jednolitą powierzchnię.

QUADRAT INTEGRAL CLASSIC

SOTFLINE QUADRAT FB LINEAR

RETRO

Przemyślana konstrukcja
Aluminiowe elementy okna umieszczone są na zewnątrz i zabez-

pieczają drewno przed wpływem słońca, wody czy uszkodzeniami 

mechanicznymi. Rama okna zbudowana jest z 4 warstw odpowied-

nio przygotowanego drewna. Każda z warstw klejona jest z kolej-

ną w ten sposób, że ich słoje ułożone są ze sobą naprzemiennie.  

Dzięki temu materiał konstrukcyjny jest bardzo odporny na wypa-

czanie, skręcanie i odkształcenia mechaniczne. W efekcie rama jest 

stabilna i odporna na zmiany temperatury i wilgotności.

Future  
Gemini 88 

PREMIUM  
Gemini 92 

FUTURE
Gemini  88

COMFORT
Gemini 78

OPTIMA
Gemini 68

SOFTLINE MODERN RETRO
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Okna
aluminiowe

Są odporne na przeciążenia użytkowe czy termiczne.  

Dzięki temu pozwalają na projektowanie dużych powierzchni 

przeszklonych i sprawdzają się, gdy chcemy osiągnąć efekt 

nowoczesnej bryły budynku oraz minimalistycznych wnętrz.

Oferujemy je zatem w dowolnym, określonym przez klienta 

rozmiarze. Co więcej, okna aluminiowe zapewniają oprócz 

doskonałej izolacji termicznej także odporność ogniową.  

Są nie tylko wodo i wiatroszczelne, ale także dymoszczelne. 

Bezpieczne i solidne, stanowią skuteczne zabezpieczenie 

antywłamaniowe. Doskonale sprawdzają się w budynkach 

energooszczędnych oraz pasywnych.

Charakteryzują
się wysoką
wytrzymałością
i jednocześnie
lekkością formy.

Uzupełnieniem naszej oferty w zakresie szeroko rozumianej 

stolarki otworowej są okna aluminiowe. Wyróżniają się 

one nowoczesną, prostą konstrukcją oraz wyjątkową 

wytrzymałością. Początkowo wykorzystywane były 

głównie w obiektach biurowych, obecnie jednak coraz 

częściej stosowane są również w nowoczesnych budynkach 

mieszkalnych i rezydencjach. Proponujemy aluminiowe okna 

zewnętrzne, wewnętrzne (idealne w przypadku dzielenia 

przestrzeni typu open space) oraz fasadowe. Rosnącą 

popularność zyskują również okna o stylu industrialnym, 

przypominające przemysłowe okna stalowe, idealne  

do loftów i budynków z ceglaną elewacją. 

Łączące w sobie wysoką estetykę oraz funkcjonalność 

okna aluminiowe, stanowią idealny element wykończenia 

budynków. Niska waga surowca, z którego wykonana 

jest konstrukcja dodatkowo ułatwia jej montaż. 

Charakteryzują się wysoką wytrzymałością i jednocześnie 

lekkością formy. Są odporne na działanie czynników 

atmosferycznych, nie odkształcają się pod wpływem wilgoci, 

ciepła czy zimna. Posiadają również doskonałe parametry  

w zakresie izolacyjności cieplnej oraz dźwiękoszczelności.

Star 
Passive
Charakterystyka

Nowoczesny system aluminiowy do projektowania okien i drzwi  

wymagających bardzo dobrej izolacji termicznej - przekładka  

termiczna o głębokości 45 mm, wykonana z solidnych i sprawdzo-

nych materiałów, stanowi niezawodną barierę ciepłochronną. 

Ten sam rodzaj wkładu izolacyjnego w skrzydle okiennym  

oraz w ramie okiennej zapewnia ciągłość ochrony przed strata-

mi ciepła całej konstrukcji - nowy standard zachodzenia profilu 

z szybą - zwiększona głębokość polepsza właściwości termiczne  

i konstrukcyjne systemu. 

Możliwość okuwania drzwi systemem zawiasów rolkowych o bar-

dzo dużej nośności.

Innowacyjny system odprowadzenia wody z konstrukcji (brak 

widocznych elementów zaślepiających otwory odwodnieniowe). 

System jest szczególnie rekomendowany do budynków nisko-

energetycznych i poddawanych termomodernizacji, podnosząc 

komfort cieplny również w standardowych obiektach.

Steel  
Look
Charakterystyka

System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną  charakteryzujący 

się gładką i smukłą linią profilu. 

Specyficzny kształt profilu (upodabniający konstrukcje do 

profili stalowych) nadaje konstrukcji industrialny, nowoczesny 

charakter.

Genesis
Bardzo dobra  
izolacja termiczna
Odpowiedzialna za to jest innowacyjna konstrukcja z przegrodą 

termiczną. System zbudowany jest z profili trzykomorowych wyko-

nanych z wysokiej jakości kształtowników aluminiowych. Wewnątrz 

umieszczone zostały specjalne przekładki termiczne łączące alumi-

niowe warstwy zewnętrzną i wewnętrzną, istotnie redukujące prze-

pływ ciepła przez konstrukcję. Jako „ciepłe” elementy konstrukcyjne 

sprawiają, że metalowe, wewnętrzne i zewnętrzne część okna nie sty-

kają się ze sobą. Łączą je elementy z tworzywa, dodatkowo izolowane 

termicznie - pozwala to na osiągnięcie wskaźnika przenikalności ciepl-

nej okna na poziomie 0,84 W/m2K co jest charakterystyczne dla okien 

wysoce energooszczędnych.

Charakterystyka
Trójkomorowy system okienny przeznaczony do konstruowania 

okien o podwyższonej izolacyjności termicznej. Zastosowano tu no-

woczesne materiały izolacyjne, będące obecnie nowością na rynku. 

Obok klasycznej okiennej uszczelki centralnej, zaprojektowano do-

datkową uszczelkę termiczną. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano 

bardzo wysoką szczelność okien (infiltracja powietrza, wodoszczel-

ność) oraz nowatorski wygląd i estetykę. System okienny Genesis 

75 ustanawia nowy standard izolacyjności okien, przy zachowaniu 

najwyższej ergonomii użytkowania oraz nowoczesnej estetyce profili. 

Dodtakowo istnieje możliwość montażu systemu Flyscreen (system 

moskitier przeciwko owadom). 
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Okna bez ram
Artline jest wynikiem poświęcenia szczególnej uwagi współ-

działaniu szkła, bezramowej kosntrukcji, elegancji oświetlenia  

oraz staranności architektonicznej, w których ŚWIATŁO ZNACZY 

WIĘCEJ. Wyrafinowany i minimalistyczny design systemu two-

rzy lekki i płynny wygląd, nawet w przypadku największych okien 

otwieranych. 

Łatwość i komfort obsługi
Systeam Artline działa na poczwórnych rolkach bieżnych 

wykonanych ze stali nierdzewnej, co gwarantuje bezgłośną 

pracę i bardzo dużą wytrzymałość (nawet do 1200 kg w wersji 

XL). System w wersji XL standardowo wykonywany jest w klasie 

antywłamaniowej RC2. Dodatkowo skrzydła funkcyjne można 

wyposażyć w napędy elektryczne.

Przede wszystkim wielkość
Dzięki innowacyjnej technologii można tworzyć przeszklenia  

o wysokości nawet ponad 4 m. Ponadto bardzo wąski profil 

przymyku skrzydeł (38 mm) przyczynia się do minimalistycznego 

design’u. Tak zaprojektowana konstrukcja, z szybą od podłogi  

do sufitu, z praktycznie niewidoczną ramą, zalewa pomieszczenie 

światłem.

Okna
aluminowe
Artline
system bezramowy, 
bo światło  
znaczy więcej...

Najwyższej jakości szyby
Cała konstrukcja opiera się na najwyższej jakości niskoemisyjnych 

pakietach szybowych jedno- lub dwu-komorowych o minimal-

nej grubości 45 mm, a maksymalnej 57 mm. Dzięki tak grubym 

zestawom szybowym system gwarantuje najlepsze parametry 

izolacji cieplnej i maksymalną sztywność konstrukcji. Oczywiście, 

konfigurację szyb dobieramy dla każdego projektu indywidualnie,  

w porozumieniu z architektem, tak aby uzyskać najbardziej opty-

malne wartości współczynników promieniowania słonecznego oraz 

przepuszczalności światła i izolacji termicznej.
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Naturalnie… 
najwyższa jakość
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Produkty marki SLONAWY gwarantują połączenie klasycznej  
i nowoczesnej stylistyki z najwyższymi parametrami 

izolacyjności termicznej, akustycznej i bezpieczeństwa biernego.



Technologia, 
która służy
Tobie i Twoim 
bliskim

Piękno w naturze
Drewno można wybarwić na wiele kolorów i odcieni zachowu-

jąc widoczne usłojenie i naturalny wygląd tego szlachetnego 

materiału. Na życzenie klienta malujemy kryjąco, zapewnia-

jąc pożądany efekt dla wystroju wnętrza lub wyglądu elewacji.  

Możliwość stosowania różnych kolorów od wewnętrznej i ze-

wnętrznej strony pozwala na idealne wkomponowanie stolarki 

do stylizacji domu w środku i na zewnątrz. 

Elementy pokrywamy najwyższej jakości lakierami w techno-

logii POZBUD Aquawood Dynflow®. Każda z warstw spełnia 

określoną funkcję np. zamknięcie porów drewna, ograniczenie 

przebarwień, zapewnienie właściwego przylegania warstw oraz 

odporność mechaniczną i chemiczną. Dzięki procesowi automa-

tycznego nakładania w obecnie najnowocześniejszej w Polsce 

lakierni powstają okna, które przez lata będą wyglądały jak nowe.

Wybierz technologię,  
której potrzebujesz! Postaw  
na energooszczędne rozwiązania  
i estetykę, która uzupełni  
wygląd Twoich wnętrz.
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Użytkowanie
W oknach montujemy najwyższej klasy okucia niemieckich firm 

Siegenia oraz Roto. Dzięki automatycznej linii do okuwania skrzy-

deł instalacja odbywa się perfekcyjnie. W standardzie każde okno 

wyposażone jest w klamkę Hoppe z zabezpieczeniem Secustik®. 

Na życzenie stosujemy systemy okuć antywyważeniowych klas 

RC1 i RC2 utrudniających włamanie. Możliwe jest również zasto-

sowanie niewidocznych z zewnątrz tzw. okuć krytych (wewnętrz-

nych). W tym wypadku kluczowe elementy metalowe (zawiasy) są 

ukryte wewnątrz ramy i przy zamkniętym oknie nie są widoczne.

Okna można wyposażać w stopniowane uchyły, napędy elek-

tryczne, hamulce rozwarcia, zamontować w nich nawiewnik lub 

zmienić położenie klamki. Ponadto proponujemy rozwiązania dla 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci. Wybierając system 

tilt first można tylko i wyłącznie uchylić okno, funkcja otwarcia 

skrzydła wymaga użycia klucza. Dzięki temu możecie być spokoj-

ni o swoje pociechy.

Trwała konstrukcja
Rama okna zbudowana jest z wielu warstw odpowiednio  

przygotowanego drewna. Każda z warstw klejona jest z kolejną  

w ten sposób, że ich słoje ułożone są ze sobą naprzemiennie. Dzięki 

temu materiał konstrukcyjny jest odporny na wypaczanie, skręca-

nie i odkształcenia mechaniczne. W efekcie rama jest stabilna i od-

porna na zmiany temperatury i wilgotności. 

Dzięki mocnej, warstwowej konstrukcji ramy i wysokiej klasy 

okuciom jesteśmy w stanie konstruować okna o bardzo dużych 

powierzchniach. Skrzydło uchylane i otwierane może mieć szero-

kość do 1,6 m i wysokość nawet do 3 m. Okna bez funkcji otwiera-

nia (szklenia stałe) mogą mieć jeszcze większe rozmiary.

Najcieplejsze szyby
W oknach stosować możemy pakiety 2-, 3- lub nawet  

4-szybowe. Przestrzenie między szybami, wypełniane są gaza-

mi szlachetnymi - argonem lub kryptonem. Pakiety szybowe 

wyposażone mogą być na życzenie klienta w tzw. ciepłe ramki, 

które polepszają właściwości izolacyjne w okolicach połączenia  

z ramą okna. W efekcie pakiety szybowe uzyskać mogą wskaźnik 

przenikalności Uw na poziomie nawet 0,3 W/m2K, a całe okno 

(w rozmiarze referencyjnym) poniżej 0,7 W/m2K. Przy większych 

rozmiarach okien współczynnik dla całego okna ulega dalszemu 

obniżeniu.

Izolacja termiczna
W szybach ciepłochronnych zalecamy stosowanie ciepłej  

ramki dystansowej wg EN ISO 10077. Zastosowanie ciepłej 

ramki polepsza izolację termiczną na brzegach, co powoduje 

podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ry-

zyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej.  

Dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić na ogrzewaniu zimą  

(dzięki zyskom ciepła od promieniowania cieplnego słońca)  

i tych, którzy nie obawiają się nadmiernego przegrzewania po-

mieszczeń latem, oferujemy szyby ciepłochronne o podniesio-

nym współczynniku g=73%*. W przypadku gdy chcemy uniknąć 

latem nadmiernego przegrzewania, parametr ten można obni-

żyć nawet do g=37%. Warto pamiętać, że koszty chłodzenia są 

z reguły wyższe niż koszty ogrzewania pomieszczeń. Wysokiej 

jakości pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku Ug=0,5 

standardowo wykonywany jest z parametrem g na poziomie 

51%.

*g - współczynnik promieniowania słonecznego (solar factor)
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Systemy
tarasowe

Systemy okien
przesuwnych, czasami  
nazywane drzwiami  
okiennymi lub oknami
tarasowymi, to bardzo
duże okna drewniane
i drewniano-aluminiowe,
które stosujemy,  
aby mieć zapewnioną
wygodną komunikację
na zewnątrz budynku
oraz duże przeszklenia.

W naszej ofercie dostępne są:

okna składano-przesuwne (FS), 

okna podnoszono-przesuwne (HS)  

okna uchylno-przesuwne (PSK)

Systemy okien przesuwnych zakładają bardzo duże okna,  

które stosujemy aby mieć zapewnioną wygodną komunikację 

na zewnątrz budynku oraz duże przeszklenia. 

Są tu m.in. okna podnoszono-przesuwne (HS) o największej 

wygodzie użytkowania. Pozwalają zaprojektować otwiera-

ne przeszklenie na elewacji budynku (do 20 m) i łączyć się  

z oknami na kolejnej elewacji nawet bez pionowego słupka  

narożnego. Są też okna składano-przesuwne (FS), które po 

otwarciu składają się na jednej ścianie i pozwalają powięk-

szyć oraz zupełnie odmienić pomieszczenie. Okna uchylno-

-przesuwne (PSK) są w tym towarzystwie najbardziej zbliżone  

do tradycyjnych okien, z tą różnicą, że nie potrzebują tak dużo 

miejsca wewnątrz pomieszczenia na otwarcie skrzydeł, jak 

okna uchylno-rozwierane. 

Systemy tarasowe  
podnoszono-przesuwne
Wykonywane z klejonego drewna mają wysoką sztywność  

i odporność na zmiany temperatury często występujące na nasło- 

necznionych elewacjach tarasowych. Otwierana część okna może 

przesuwać się na inną jego część lub chować się całkowicie w ścianie. 

Mechanizm można dodatkowo wyposażyć w napęd elektryczny ze 

zdalnym sterowaniem oraz system łagodnego domknięcia (soft close). 

O wygodę i właściwą izolację dba również niski, wielokomorowy próg 

aluminiowy z warstwą termiczną. Okna mogą łączyć się w narożniku 

bez pionowego słupka narożnego tj. bezpośrednio szyba do szyby. 

W miejscu łączenia jest tylko wąski pasek ciemnego szkła, który 

praktycznie nie zasłania widoku na zewnątrz.  

HS

Maksymalna wygoda
Drzwi podnoszono-przesuwne stanowią jedno z najlepszych rozwią-

zań tarasowych dostępnych na rynku. Łączą w sobie możliwość stoso-

wania bardzo dużych przeszkleń z najwyższym komfortem użytkowa-

nia.

Duże możliwości
Wyjątkowa konstrukcja pozwala na wykonanie zabudowy okiennej 

sięgającej prawie 20 metrów szerokości. Najnowocześniejsze rozwią-

zania technologiczne umożliwiają łatwą, lekką i komfortową obsługę 

skrzydeł o wadze nawet do 400 kg. Dostępne w trzech wersjach gru-

bości profli: 68 mm, 88 mm i 92 mm, zarówno w wersjach drewnianych 

jak i drewniano-aluminiowych. Nasze systemy opieramy na rozwiąza-

niach renomowanego producenta - Siegenia.

Nieoceniona funkcjonalność
Dzięki szerokiemu wachlarzowi funkcji, możesz dowolnie projekto-

wać swoje drzwi tarasowe. Dopasować je do elewacji, umeblowania,  

a przede wszystkim własnej wygody. W naszych produktach stosuje-

my w standardzie zasuwnice komfort wspomagające obsługę klamki 

oraz zapobiegające hałasom podczas obsługi skrzydeł.

Komfort użytkowania
Możliwość zastosowania najniższych dostępnych na rynku progów 

znacznie poprawia komfort użytkowania. W najnowszej wersji - bez  

barier, szyna prowadząca ma zaledwie 19 mm wysokości, co odpowia-

da wymaganiom normy dla niepełnosprawanych DIN 18025. Ponadto  

w każdych drzwiach tarasowych jest seryjnie montowana mikrowenty-

lacja zapewniająca wymianę powietrza do 265 m³ na godzinę.

Soft Close
Użytkowanie balkonów przesuwnych jeszcze nigdy nie było tak łatwe 

i przyjemne. W końcowej fazie zamykania mechanizm SOFT CLOSE  

wyhamowuje ruch skrzydła, a następnie łagodnie wprowadza je w ramę, 

zapobiegając w ten sposób ryzyku przytrzaśnięcia i jednocześnie chro-

niąc okna przed skutkami nieprawidłowej obsługi.

Napęd automatyczny
DRIVE axxent HSA to w pełni zautomatyzowany napęd dla osób, które 

cenią sobie najwyższy komfort użytkowania. Wystarczy tylko nacisnąć 

przycisk, aby przesunąć drzwi - nawet o wadze 400 kg. Za spraw-

ne ryglowanie i odryglowywanie skrzydeł odpowiada ukryty napęd 

podnoszący, który w połączeniu ze stalowym panelem zewnętrznym 

zapewnia produktowi niezwykle atrakcyjny wygląd. Dzięki aplikacji  

Si Comfort App możesz w każdej chwili jednym dotknięciem otworzyć 

balkon na dowolną szerokość za pomocą swojego smartphona. Cały 

system jest oczywiście wyposażony w zabezpieczenie przed przytrza-

śnięciem zgodnie z najnowszymi standardami UE.

Standard

Bez barier
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Systemy tarasowe  
składano-przesuwne  
(harmonijkowe)
Po otwarciu składają się na jednej ścianie i pozwalają powiększyć 

oraz zupełnie odmienić pomieszczenie. Potrafią połączyć salon  

z tarasem zewnętrznym lub ogrodem, dając niezakłócony kontakt 

z otoczeniem. Są doceniane również przez właścicieli kawiarni 

i restauracji, którym zależy na okresowym otwarciu ogródków  

i sal bankietowych. Całość zabudowy może mieć ponad 6 me-

trów szerokości, a poszczególne elementy mogą być wysokie  

na 4 metry (system Centor E4). Składanie może być po zewnętrz-

nej stronie pomieszczenia, co nie zabiera miejsca wewnątrz i nie 

koliduje z umeblowaniem. 

FS Zwiększają przestrzeń
Okna harmonijkowe sprawdzają się tam, gdzie zależy nam na 

osiągnięciu pełnej integracji z otoczeniem. Dzięki nim możemy 

zyskać niezakłócony widok (bez pionowych podziałów) i całkowite 

otwarcie okien. Świetnie sprawdzą się w sytuacji kiedy chcemy 

połączyć pomieszczenie wewnątrz budynku z tarasem zewnętrznym. 

Doceniane zwłaszcza przez właścicieli kawiarni i restauracji, którym 

zależy na okresowym lub sezonowym otwarciu ogródków i sal 

bankietowych. W domach prywatnych, hotelach i pensjonatach 

pozwalają na regulowanie wielkości pomieszczenia w zależności  

od okoliczności. 

System Siegenia
Konstrukcja systemu, bazująca na okuciach Siegenia, pozwala na wy-

konanie zabudowy wyposażonej nawet w 7 skrzydeł o maksymalnej 

szerokości 6,3 m i wysokości do 2,5 m. Istnieje również możliwość łą-

czenia systemu składanego z funkcją skrzydła uchylno-rozwiernego,  

co stanowi dodatkowy walor prezentowanego rozwiązania. Wszystko 

to oczywiście można połączyć z niskim progiem aluminiowym, wypo-

sażonym w przekładki termiczne zapobiegające zjawisku kondensacji.

Wolna przestrzeń po otwarciu
Prezentowane rozwiązanie możesz wybrać w jednej z trzech gru-

bości profili - 68 mm, 88 mm i 92 mm, zarówno w wersji drewnianej, 

jak i drewniano-aluminiowej. Dodatkowo można również wybierać po-

między standardowym progiem drewnianym lub niskim aluminiowym 

wpuszczonym w posadzkę.
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Systemy tarasowe  
uchylno-przesuwne 
Łączą w sobie cechy tradycyjnego okna z praktyczną funkcją 

przesuwania skrzydła. Konstrukcja niekoniecznie musi być 

oknem balkonowym. System może funkcjonować jako niedużej 

wysokości okno np. w kuchni nad zlewozmywakiem, gdzie tra-

dycyjnie otwierane okno mogłoby kolidować ze sprzętami ku-

chennymi. W przypadku tego systemu można uzyskać jednoli-

ty wygląd wszystkich okien w domu przez zastosowanie takiej 

samej szerokości ram. Podobnie jak w przypadku pozostałych 

systemów tarasowych, okna występują w wersji drewnianej  

i drewniano-aluminiowej.

PSK

Nieoceniona funkcjonalność
Bogaty wachlarz funkcji oraz możliwość wykonywania konstrukcji 

o ciężarze skrzydła nawet do 200 kg i szerokości 2 m, pozwala na 

dowolne kreowanie przeszklenia. Można w łatwy sposób dostosować 

funkcję otwierania do własnego wnętrza oraz elewacji budynku. 

Konstrukcja w wersji uchylno-przesuwnej niekoniecznie musi być 

balkonem - system równie dobrze może funkcjonować jako niedużej 

wysokości okno.

Komfort obsługi
Wszystkie produkowane przez nas drzwi oraz okna uchylno- 

przesuwne standardowo wyposażone są w system automatycznego 

uchyłu oraz dodatkowe sprężyny w wózku wspomagające domykanie. 

Sprawia to, że nawet najcięższe skrzydło zamyka się i otwiera bez ko-

nieczności używania siły.

Dowolny profil
Prezentowane rozwiązanie możesz wybrać w dowolnym rozwiązaniu 

profilowym, grubości od 68 mm do 92 mm, zarówno w wersji drewnia-

nej, jak i drewniano-aluminiowej.
Bezpieczeństwo
Prezentowany system jest dostępny w wersjach antywłamaniowych. 

We wszystkich schematach można stosować okucia o klasie RC2, 

wkładki patentowe oraz szyby antywłamaniowe. Tak samo, jak 

w innych naszych produktach, można instalować zintegrowane 

kontaktrony, które łączą się z system alarmowym lub innymi 

systemami domu inteligentnego. W przypadku dużych gabarytów 

zalecamy stosowanie szkła bezpiecznego, które w wypadku pęknięcia 

nie wyrządzi żadnych obrażeń.



Drzwi  
zewnętrzne

Drewno daje  
nieograniczone  
możliwości 
kształtowania 
wyglądu drzwi  
wejściowych.  
Niezależnie od tego,  
czy lubimy proste,  
nowoczesne kształty,  
czy bogate formy,  
zdobienia i łuki.

Drewniane  
i drewniano-aluminiowe 

Drzwi zewnętrzne są produkowane na wymiar, według 

indywidualnych projektów, z najbardziej trwałych gatunków 

drewna takich jak dąb czy meranti. Drzwi zabezpieczone są 

specjalnymi, ekologicznymi lakierami, a od zewnętrznej strony 

mogą posiadać nakładkę aluminiową. Dodatkową ozdobą drzwi 

mogą być elementy dekoracyjne takie jak frezy, kasetony, listwy, 

wstawki stalowe lub aluminiowe, pakiety szybowe czy witraże.

Drzwi zewnętrzne z drewna wyróżniają się optymalną 

szczelnością, są energooszczędne, a w przypadku niektórych 

modeli także pasywne. Wyposażone są w ciche i niezawodne 

zawiasy oraz bezpieczne okucia i zamki o doskonałych 

parametrach, również takie, które wykorzystują innowacyjne 

technologie informatyczne.

Ich warstwowa konstrukcja zapewnia sztywność i wytrzymałość. 

Drzwi nie paczą się i nie odkształcają pod wpływem ciepła.  

W drzwiach płytowych, aby zapewnić wytrzymałość konstrukcji, 

stosujemy profile aluminiowe, które stabilizują skrzydło.  

Drzwi można realizować indywidualnie w różnych grubościach 

68, 78, 88 oraz - w niektórych przypadkach - 92 mm. 

W naszej ofercie dostępne są drzwi zewnętrzne:

KLASYCZNE o budowie ramiakowej 

NOWOCZESNE o budowie ramowo-płytowej
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