


Świat ciekawych
architektonicznie
konstrukcji

FIRMA

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie i fachowa 

wiedza techniczna pozwalają nam na 

profesjonalne wykonywanie każdego 

zlecenia zgodnie z  oczekiwaniami 

klienta. Nasza wykwalifikowana kadra 

służy pomocą oraz doradztwem na 

temat oferowanych produktów.

Specjalizujemy się w produkcji nowoczesnej stolarki aluminiowej.  Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem 

- dlatego też stale dbamy o jakość naszych produktów, sprawną obsługę oraz spełnienie oczekiwań klienta. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz optymalizacji procesów technicznych i technologicznych oferujemy 

naszym klientom indywidualne oraz kompleksowe podejście do każdego projektu na każdym etapie realizacji.

Satysfakcja klientów i  zagwarantowana jakość wyrobów jest podstawą sukcesu - dlatego też konsekwentnie 

przestrzegamy europejskich standardów technicznych oraz rygorystycznie podporządkowujemy się wymogom 

certyfikacyjnym. Corocznie w naszej firmie odbywa się audyt dokonywany przez zewnętrzną autonomiczną jednostkę.

PODZESPOŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Produkujemy stolarkę aluminiową 

z  najwyższej jakości materiałów 

wytwarzanych przez światowej 

klasy liderów branży. Przy 

produkcji konstrukcji aluminiowych 

wykorzystujemy innowacyjne 

rozwiązania i podzespoły systemowe.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

W  celu utrzymania najwyższej jakości 

naszych towarów przestrzegamy 

zasad Zakładowej Kontroli Produkcji. 

Codziennie dokonujemy sprawdzenia 

komponentów i gotowych wyrobów, 

analizujemy proces produkcji oraz 

zapamiętujemy najlepsze rozwiązania.



Swoboda wyboru
kształtu i stylu

ROZWIĄZANIA, KTÓRE INSPIRUJĄ
Design - różnorodne finezyjne kształty profili to element, który sprawia, że nasza stolarka okienna i drzwiowa 

wyróżnia się wyglądem i najwyższym stopniem estetyki. W ofercie posiadamy bardzo wiele rozwiązań pozwalających 

zaprojektować i  dopasować stolarkę do każdego stylu budynku, w tym drzwi tarasowe czy ogrody zimowe.

Energooszczędność - korzystając z  innowacyjnych rozwiązań systemowych oferujemy okna i  drzwi, których celem 

jest maksymalne zmniejszenie zużycia energii i podniesienie wydajności energetycznej budynku. Dla budownictwa 

pasywnego oraz energooszczędnego proponujemy stolarkę o współczynniku dla całej konstrukcji Uw już od 0,6 W/(m²*K).

Bezpieczeństwo - nasze produkty posiadają certyfikaty w klasie antywłamaniowości RC2 i RC3, zaś gama dostępnych 

rozwiązań systemowych gwarantuje bezpieczeństwo. Posiadanie takiej stolarki w  domu daje domownikom 

poczucie komfortu, zaś zastosowane rozwiązania zapewniają podwyższoną ochronę przed włamaniem.

Komfort - wykorzystywane rozwiązania technologiczne umożliwiają nam tworzenie ogromnych powierzchni 

szklanych, które maksymalnie nasłoneczniają wnętrze dając domownikom poczucie odpoczynku. Proponowana 

stolarka poprawia funkcjonalność i jakość życia oraz daje jej użytkownikowi radość z niesamowitego wyglądu domu.

DLACZEGO STOLARKA ALUMINIOWA
Aluminium stanowi idealny materiał do realizacji współczesnych koncepcji budowlanych. Pomimo swej lekkości, 

aluminiowe konstrukcje gwarantują:

 ▪ najwyższą jakość, długi okres użytkowania i niezwykłą wytrzymałość

 ▪ doskonałą izolacyjność cieplną

 ▪ skuteczną ochronę przed włamaniem z zachowaniem europejskich standardów bezpieczeństwa

 ▪ niezawodną ochronę przed pogodą i hałasem

 ▪ ponadczasowy komfort i funkcjonalność

Style, kształty, wymiary, sposoby otwierania ... o tym wszystkim decyduje klient.

?



OKNA
Okna energooszczędne - najbardziej pożądaną właściwością dla obecnie 

produkowanych okien jest ich bardzo niska przenikalność cieplna. Produkujemy stolarkę 

energooszczędną o  współczynniku dla całej konstrukcji Uw już od 0,6 W/(m²*K).

Okna nietypowo wizualne - finezyjne kształty profili, smukłe kontury, zaokrąglone 

listwy to tylko niektóre z proponowanych możliwych rozwiązań. Nasza stolarka może 

odnaleźć się w  każdym stylu architektonicznym (od klasycznych po nowoczesne).

Drewno z  aluminium - połączenie ciepłego drewna z  surowym aluminium to 

innowacyjne i wyjątkowe rozwiązanie proponowane wymagającym klientom. Cechą 

charakterystyczna takiej stolarki jest jej nowoczesny oraz niepowtarzalny wygląd.

Okna z  ukrytym skrzydłem tzn. że skrzydło okienne jest niewidoczne od strony 

zewnętrznej bowiem „ukrywa się” za profilem ościeżnicy. Konstrukcja stwarza wrażenie 

smukłej, zaś kwatery otwierane i  stałe od strony zewnętrznej wyglądają identycznie.

Okna obrotowe, przesuwne lub otwierane na zewnątrz, a także okna 

łukowe i okrągłe to ciekawa alternatywa dla klasycznych rozwiązań. Okna tego 

typu są szczególnie popularne w  Anglii i  Irlandii oraz na rynkach skandynawskich.

Przykładowe typy elementów otwieranych okien

Innowacyjne rozwiązania,
nowoczesny wygląd



DRZWI
Drzwi wejściowe aluminiowe np. z wypełnieniem Adeco to rozwiązanie dla 

najbardziej wymagających klientów. Lekka, ale jednocześnie sztywna konstrukcja 

drzwi, jednolita płaszczyzna skrzydła drzwiowego oraz bogata paleta wzorów paneli 

sprawiają, że oferowana stolarka drzwiowa – ze względu na swój indywidualny 

charakter - wpisuje się w ciekawy sposób w architekturę domów jednorodzinnych.

Drzwi automatyczne przesuwne i obrotowe, które posiadamy 

w swojej ofercie są stosowane w obiektach handlowych, biurowych, 

hotelach oraz szpitalach. Dysponujemy szeroką gamą rozwiązań  

w zakresie stosowanej automatyki, które uwzględniają różnego 

rodzaju przepisy o  bezpieczeństwie i  przepisy o  ewakuacji. 

Drzwi przeciwpożarowe produkujemy jako wewnętrzne 

oraz zewnętrzne, jedno- i  dwuskrzydłowe. Oferujemy również 

przeciwpożarowe przegrody (tzw. ścianki stałe) oraz przeciwpożarowe 

okna techniczne otwierane do wewnątrz i na zewnątrz. Klasyfikacja 

ogniowa naszych wyrobów: EI15, EI30, EI45, EI60 oraz EI120.

Drzwi wewnętrzne dymoszczelne tzw. S wykonujemy na systemie 

profili aluminiowych bez izolacji termicznej w  klasie Sa i  Sm wg 

normy PN-EN 13501-2:2008. Drzwi tego typu mają zastosowanie 

w budynkach użyteczności publicznej, w których obowiązują przepisy 

prawa budowlanego o podziale na strefy rozprzestrzeniania się dymu.

Drzwi, które wyprzedzają 
oczekiwania klienta 

Nasze drzwi i okna spełniają wszystkie 
wymagania stawiane przez przepisy
prawa budowlanego i przepisy 
przeciwpożarowe



DRZWI TARASOWE
Współczesny świat dąży do tworzenia otwartych przestrzeni w celu zwiększenia powierzchni użytkowych budynku.  

Proponowane rozwiązania pozwalają na dopasowanie naszej stolarki do każdego domu. Drzwi tarasowe to 

konstrukcje, które idealnie nadają się do salonu z widokiem na taras, ogród lub jako wyjście z ogrodów zimowych. 

Systemy te wykorzystywane są również w budynkach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych typu restauracja. 

Najbardziej popularne są drzwi podnoszono – przesuwne oraz drzwi harmonijkowe, które umożliwiają tworzenie 

ogromnych powierzchni szklanych, maksymalnie nasłoneczniających wnętrze, dając użytkownikom poczucie 

komfortu oraz radość z niesamowitego wyglądu domu. Drzwi tarasowe zbudowane są z profili zapewniających 

wielkoformatowe przeszklenia przy jednoczesnej optymalizacji zajmowanej przestrzeni po otwarciu.

Drzwi podnoszono-przesuwne

Dostępna jest szeroka gama wariantów otwierania 

(m.in. systemy dwu-, trzy-, a nawet czterotorowe) oraz 

modele należące do różnych klas antywłamaniowych.

Drzwi harmonijkowe

System składania skrzydeł drzwiowych w  prawy 

lub/i  lewy bok tworzy przestrzeń z  doskonałym 

widokiem na panoramę okolicy. 

Indywidualny styl
budynku 



OGRODY ZIMOWE
Zaprojektowane i  wykonane przez nas ogrody zimowe stanowią wyjątkową ozdobę domu, 

uatrakcyjniając jego architekturę, a  dzięki zastosowaniu wysokiej jakości profili aluminiowych 

charakteryzują się bardzo wysoką trwałością, nowoczesnym wyglądem oraz energooszczędnością.

Proponowane rozwiązania spełniają najwyższe standardy izolacyjności i pozwalają na tworzenie 

ogrodów zimowych o złożonej konstrukcji z wykorzystaniem kompatybilnych termoizolowanych 

systemów okiennych, drzwiowych oraz systemów dla drzwi tarasowych (przesuwnych i harmoni).

Ogrody zimowe to nie tylko atrakcyjny sposób na powiększenie budynku, ale również salon 

zieleni dający bezpośredni związek z naturą i krajobrazem podwyższając standard naszego życia.

Przykładowe typy dachów ogrodów zimowych

Ponadczasowy komfort
i funkcjonalność



FASADY SZKLANE

Posiadamy rozwiązania konstrukcyjne dające:

 ▪ możliwość wykonania fasady w klasie odporności ogniowej EI30 

oraz EI60

 ▪ możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-

podokiennego o szczelności i izolacyjności ogniowej EI 60

 ▪ możliwość zastosowania wypełnień o grubości 38-64 mm, w tym 

przeziernych i nieprzeziernych

 ▪ możliwość wkomponowania drzwi rozwieralnych, przesuwnych, 

obrotowych

 ▪ możliwość wykonania obok siebie okien wychylnych, otwieranych 

niezależnie

 ▪ możliwość zastosowania różnego typu zewnętrznych elementów 

dekoracyjnych

 ▪ możliwość gięcia profili

Systemy słupowo-ryglowe pozwalają na nieograniczoną swobodę 

projektowania oraz maksymalne nasłonecznienie wnętrz. Fasady 

aluminiowe służą konstruowaniu przeszklonych elewacji budynków, 

takich jak: banki, hotele, urzędy, biurowce, salony samochodowe i domy 

jednorodzinne. Używane są również do wykonywania przeszkleń 

dachowych, których zadaniem jest odpowiednie doświetlenie wnętrza.

Szklane fasady stanowią 
doskonałe narzędzie 

kształtowania współczesnej 
architektury i realizacji

śmiałych wizji projektantów

Nieograniczone
możliwości projektowania




