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Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem – dlatego też stale dbamy o jakość wykonania produktów oraz 
sprawną obsługę. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i optymalizacji procesów technologicznych oferujemy 
naszym klientom indywidualne oraz kompleksowe podejście do każdego projektu. 

Satysfakcja klientów i zagwarantowana jakość wyrobów jest niezbędną 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 certyfikującą.

PRODUKCJA NOWOCZESNEJ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

ŚWIAT CIEKAWYCH
ARCHITEKTONICZNIE
KONSTRUKCJI

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.

PODZESPOŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI
Produkujemy stolarkę aluminiową z najwyższej jakości materiałów wytwarzanych przez światowej klasy liderów 
branży. Dążąc do innowacyjnych rozwiązań korzystamy z szerokiego asortymentu systemów aluminiowych.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI
W celu utrzymania najwyższej jakości naszych towarów codziennie dokonujemy sprawdzenia komponentów oraz 
gotowych produktów, analizujemy proces produkcji i zapamiętujemy najlepsze rozwiązania.



Aluminium stanowi idealny materiał do realizacji współczesnych koncepcji budowlanych. Pomimo swej lekkości 
aluminiowe konstrukcje gwarantują:

DLACZEGO ŚLUSARKA ALUMINIOWA? ROZWIĄZANIA
W ofercie posiadamy bardzo wiele rozwiązań pozwalających zaprojektować i dopasować stolarkę do każdego 
stylu budynku.

DESIGN
Różnorodne finezyjne kształty profili – to element, który sprawia, że nasza ślusarka okienna i drzwiowa wyróżnia 
się wyglądem i najwyższym stopniem estetyki.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Korzystając z innowacyjnych rozwiązań systemowych oferujemy okna i drzwi, których celem jest maksymalne 
zmniejszenie zużycia energii. 

KOMFORT
Wykorzystywane rozwiązania technologiczne umożliwiają nam tworzenie ogromnych powierzchni szklanych, 
które maksymalnie nasłoneczniają wnętrze, dając domownikom poczucie odpoczynku.

ROZWIĄZANIA, KTÓRE INSPIRUJĄ

SWOBODA WYBORU
KSZTAŁTU I STYLU

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

najwyższą jakość i niezwykłą wytrzymałość;

doskonałą izolacyjność cieplną;

skuteczną ochronę przed włamaniem;

niezawodną ochronę przed pogodą i hałasem;

ponadczasowy komfort i funkcjonalność.



OKNA ENERGOOSZCZĘDNE
Najbardziej pożądaną właściwością dla obecnie produkowanych okien jest ich 
bardzo niska przenikalność cieplna. Proponujemy stolarkę o współczynniku dla całej 
konstrukcji Uw już od 0,6 W/(m²*K).

OKNA Z UKRYTYM SKRZYDŁEM
Tzn., że skrzydło okienne jest niewidoczne od strony zewnętrznej, bowiem jest 
„ukryte” za profilem ościeżnicy. Konstrukcja stwarza wrażenie smukłej i lekkiej, zaś 
kwatery otwierane i stałe od strony zewnętrznej wyglądają identycznie.

OKNA OBROTOWE, PRZESUWNE LUB OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
Ten typ okien jest ciekawą alternatywą dla klasycznych rozwiązań i doskonałym 
wyborem dla osób ceniących komfort. Okna tego typu są szczególnie popularne w 
Anglii i Irlandii oraz na rynkach skandynawskich.

OKNA NIETYPOWE WIZUALNIE
Finezyjne kształty profili, smukłe kontury, zaokrąglone listwy to tylko niektóre 
z możliwych rozwiązań. Nasza ślusarka może odnaleźć się w każdym stylu 
architektonicznym.

PRZYKŁADOWE TYPY ELEMENTÓW OTWIERANYCH OKIEN

OKNA
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA, NOWOCZESNY WYGLĄD

WZORNICTWO PRZEKRACZAJĄCE
GRANICE WYOBRAŹNI



REYNAERS MASTERLINE 10
To jeden z najbardziej innowacyjnych systemów okienno-drzwiowych, którego celem jest maksymalne zmniejszenie 
zużycia energii. System ten posiada najlepsze parametry w danej klasie w połączeniu z różnorodnością typów 
otwierania, jednocześnie jest wyjątkowo wszechstronny. Posiada profile łączące do systemów przesuwnych i ścian 
osłonowych. Okna mają certyfikat budownictwa pasywnego Passive House.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
SYSTEMY ALUMINIOWE O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ DOSKONALE SPRAWDZĄ SIĘ W BUDOWNICTWIE PASYWNYM

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)97-107

Głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)107

Przepuszczalność 
powietrza

do 600Pa
klasa 4 

REYNAERS SLIMLINE 38
To system termoizolowany przeznaczony dla okien otwieranych do środka i na zewnątrz. Minimalistyczny wzór 
podkreśla niewidoczny system odprowadzania wody, w którym po zewnętrznej stronie okna nie zastosowano 
zaślepek. System ten posiada właściwości antywłamaniowe w klasie 2. System CS 38-SL może być stosowany 
również w budynkach o konstrukcji stalowej, pozwalając zachować oryginalny wygląd okien i drzwi.

DESIGN
ŚCIĘTE PROFILE OKIENNE NAWIĄZUJĄCE DO PRZEMYSŁOWEJ ŚLUSARKI STALOWEJ  WYKORZYSTYWANE SĄ W NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURZE

REYNAERS MASTERLINE 8
To system o wysokim poziomie izolacji termicznej z możliwościami zastosowania skrzydeł standardowych oraz 
tzw. „krytych”. Rozwiązanie izolacyjne wykorzystane w systemie zapewnia najwyższy stopień stabilności oraz 
wodoszczelności i hermetyczności, a także pozwala zastosować potrójne szklenia. Cztery warianty estetyczne 
umożliwiają dopasowanie do dowolnego stylu architektonicznego.

OKNO OTWIERANE JAK OKNO STAŁE
W CELU SPROSTANIA INDYWIDUALNYM POTRZEBOM KLIENTA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OKNO TO JEST PODOBNE DO OKNA STAŁEGO

Odporność na 
obciążenie wiatrem

Wodoszczelność

do 2000Pa
klasa C5 

do 900Pa
klasa E900

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)76-99

Głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)72-86

Przepuszczalność 
powietrza

do 600Pa
klasa 4 

Odporność na 
obciążenie wiatrem

Wodoszczelność

do 1600Pa
klasa C4 

do 750Pa
klasa E750

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)77-87

Głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)80-87

Przepuszczalność 
powietrza

do 600Pa
klasa 4 

Odporność na 
obciążenie wiatrem

Wodoszczelność

do 1600Pa
klasa C4 

do 900Pa
klasa E900

Izolacyjność 
akustyczna (dB)46 (-1;-4)

Izolacyjność 
akustyczna (dB)45 dB

Izolacyjność 
akustyczna (dB)45 (-1;-4) 

RÓŻNORODNE 
ROZWIĄZANIA



SYSTEMY TARASOWE 

Współczesny świat dąży do tworzenia otwartych przestrzeni w celu zwiększenia powierzchni użytkowych budynku. 
Drzwi tarasowe to konstrukcje, które idealnie nadają się do salonu z widokiem na taras lub ogród.

Najbardziej popularne wśród klientów są drzwi podnoszono – przesuwne oraz drzwi harmonijkowe, które 
umożliwiają tworzenie ogromnych powierzchni szklanych. Maksymalnie nasłonecznione wnętrze daje poczucie 
radości i komfortu dla użytkowników oraz domowników. Konstrukcje zbudowane są z profili zapewniających 
wielkoformatowe przeszklenia przy jednoczesnej optymalizacji zajmowanej przestrzeni po otwarciu.

Systemy składane pozwalają na pełniejsze otwarcie przestrzeni – po złożeniu skrzydeł wolna przestrzeń to aż 
około 90% szerokości otworu okiennego. Przy systemach przesuwnych z elementem zamontowanym na stałe, 
nieruchomym, uzyskamy zazwyczaj 50-60% otwartej przestrzeni.

Z drugiej strony, gdy drzwi są zamknięte, to właśnie systemy przesuwne oferują niczym niezakłócony widok, 
bo składają się z mniejszej liczby szerszych elementów o większych przeszklonych płaszczyznach. Drzwi składane 
mają więcej skrzydeł, każde z własną ramą, co w efekcie oznacza więcej widocznych profili.

NAJWYŻSZY STOPIEŃ
ESTETYKI



CORTIZO 4600
To system drzwi podnoszono-przesuwnych, który odznacza się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną o 
współczynniku przenikalności (Uw) od 0.9 (W/m²K).

System ten bazuje na mechanizmie pozwalającym na podnoszenie skrzydła w momencie jego otwierania oraz 
opuszczaniu go w trakcie zamykania. System 4600 jest niezwykle trwały, a jednocześnie lekki, gwarantujący łatwość 
otwierania i zapewniając perfekcyjne przesuwanie się skrzydła po szynie ze stali nierdzewnej.

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)160,6-251

Głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)78

Wymiary maksymalne /
skrzydło (mm)

(L) = 3300 
(H) = 3300

Ciężar maksymalny / 
skrzydło (kg)400

CORTIZO 4900
Rozwiązania te są rekomendowane do krajów o łagodniejszym klimacie, jak Anglii. To system okien i drzwi 
przesuwnych o nowoczesnym wyglądzie, na który składają się proste krawędzie profili oraz słupek środkowy o 
szerokości zaledwie 35 mm. 

W skrzydłach o masie do 240 kg możliwe jest uzyskanie maksymalnych wymiarów 2200 mm (wys) x 2600 mm 
(szer).

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)70-126

Głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)48

Wymiary maksymalne /
skrzydło (mm)

(L) = 2200 
(H) = 2600

Ciężar maksymalny / 
skrzydło (kg)240

PONADCZASOWA 
ELEGANCJA



CORTIZO COR VISION + 
Istnieje możliwość pełnego ukrycia ościeżnic na całym obwodzie, natomiast szerokość środkowego słupka 
to zaledwie 25 mm. Wprowadzono możliwość otwarcia zautomatyzowanego co pozwala na zwiększenie masy 
skrzydła do 700 kg (do 400 kg przy otwieraniu ręcznym).

Rolki znajdują się w ościeżnicy, a skrzydła posiadają wzmocnioną szynę ze stali inox, co dodaje im większej 
delikatności ślizgu.

REYNAERS HI-FINITY
Mocna konstrukcja umożliwia montaż elementów szklanych o wadze do 750 kg oraz elementów stałych o wadze 
do 1200 kg. Zapewnia doskonałą izolacyjność dzięki możliwości podwójnego i potrójnego szklenia, dając w ten 
sposób poczucie ciepła i komfortu.

Istnieje możliwość zastosowania progu wpuszczanego, gdzie nie mamy żadnego podwyższenia. To gwarantuje 
najlepszy wygląd i wygodę w użytkowaniu.

INDYWIDUALNY
STYL BUDYNKU

Systemy minimalistyczne drzwi przesuwnych zostały zaprojektowane dla stworzenia indywidualnego stylu 
budynku poprzez zaprojektowanie ogromnych przeszkleń o powierzchni szyby na poziomie 94%. Rozwiązania takie 
pozwalają na maksymalne doświetlenie wnętrza przy jednoczesnej minimalizacji widocznych przekrojów 
aluminium. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest sprostanie  wymaganiom współczesnej architektury.

Maksymalne otwarcie przestrzeni możliwe jest przy zastosowaniu rozwiązania kieszeniowego. Po rozsunięciu 
skrzydeł wszystkie elementy są schowane w ścianie i nic nie ogranicza widoku. Drugim ciekawym rozwiązaniem 
jest tzw. otwierany narożnik 90°, gdzie po rozsunięciu skrzydeł nie ma żadnego słupka, a tylko wolna przestrzeń.

Dostępne są różne konfiguracje 1 skrzydło+fix, oraz 2, 3, 4 lub 6 skrzydeł o maksymalnych wymiarach wysokości 
lub szerokości do 4000 mm/skrzydło.

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)180-278

Szerokość środkowego 
słupka (mm)25

Wymiary maksymalne /
skrzydło (mm)

(L) = 4000 
(H) = 4000

Ciężar maksymalny / 
skrzydło (kg)400/700

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)147-282

Szerokość środkowego 
słupka (mm)35

Wymiary maksymalne /
skrzydło (mm)(H) = 3500

Ciężar maksymalny / 
skrzydło (kg)

300/750 
/1200



DRZWI HARMONIJKOWE

Drzwi harmonijkowe – to system składania drzwi tworzący otwór okienny 
z doskonałym widokiem na panoramę okolicy, gdzie granica pomiędzy 
domem, a ogrodem czy tarasem całkowicie się zaciera. Systemy 
te oferują wybór pomiędzy różnymi konfiguracjami, włączając w to 
rozwiązania z otwieranymi standardowo drzwiami: np. można składać 
wszystkie skrzydła na jedna stronę lub tak zaprojektować konstrukcję, żeby 
skrzydła składać po obu stronach. Można także wybrać skrzydła składające 
się na zewnątrz pomieszczenia, lub do jego wnętrza.

ŚWIAT 
BEZ BARIER



CORTIZO HARMONIA
Ten system drzwi składanych cechuje wszechstronność - zawiera szeroką gamę konfiguracji z użyciem do 14 
skrzydeł, umożliwiając tworzenie kompozycji parzystych i nieparzystych, otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz.

Mając na celu ułatwienie dostępu do pomieszczeń, dolną ościeżnicę zaprojektowano jako wpuszczaną, dzięki 
czemu próg pozostaje kompletnie ukryty. 

REYNAERS CF77
Concept Folding® 77 łączy wysoki stopień izolacyjności oraz komfortu z maksymalną przepuszczalnością promieni 
słonecznych oraz niesamowitym wyglądem.

Dostępne są 4 rozwiązania progowe drzwi: o wysokich parametrach szczelnościowych, o pośrednich parametrach 
szczelnościowych, z niskim progiem, a nawet z płaskim progiem, aby spełniać wszystkie wymagania klienta.

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)70

Głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)78

Wymiary maksymalne /
skrzydło (mm)

(L) = 1200 
(H) = 3000

Maksymalna ilość skrzydeł14

Głębokość zabudowy 
ościeżnicy (mm)77

Głębokość zabudowy 
skrzydła (mm)77

Wymiary maksymalne /
skrzydło (mm)

(L) = 1200 
(H) = 3000

Maksymalna ilość skrzydeł14



DRZWI WEJŚCIOWE
Drzwi wejściowe aluminiowe to rozwiązanie dla najbardziej 
wymagających klientów. Lekka, a jednocześnie sztywna konstrukcja 
drzwi, jednolita płaszczyzna skrzydła drzwiowego oraz bogata paleta 
wzorów paneli drzwiowych sprawiają, że ofertowana ślusarka drzwiowa – 
ze względu na swój indywidualny charakter – wpisuje się w ciekawy sposób 
w architekturę domów jednorodzinnych. 

Występuje wiele typów drzwi oraz możliwości wyposażenia:

DRZWI, KTÓRE WYPRZEDZAJĄ
OCZEKIWANIA KLIENTA

drzwi pojedyncze: otwierane do środka lub na zewnątrz;

drzwi podwójne: składają się z dwóch części o specyficznej kolejności 
otwierania – skrzydło czynne oraz skrzydło bierne wyposażone w 
rygiel lub centralny mechanizm blokujący;

drzwi obrotowe: drzwi obracają się wokół osi środkowej, przez co 
mogą być otwierane zarówno do środka, jak i na zewnątrz.



DRZWI PANELOWE
Drzwi panelowe są doskonałym rozwiązaniem jako drzwi wejściowe do domu. Dzięki izolowanym, solidnym 
profilom, ten system drzwiowy spełnia wszelkie współczesne wymagania związane z bezpieczeństwem, 
izolacyjnością termiczną i stabilnością. Jako wyposażenie dostępna jest pełna gama zamków i okuć.

Panele wypełniające dostępne są w wielu różnych wzorach i kolorach. Zastosowane w ich produkcji techniki 
wykonywania frezów o różnym kształcie, ozdobnych aplikacji, a także wstawiania szkła zespolonego daje niezliczoną 
ilość kombinacji i wariantów.

DRZWI OBROTOWE (TZW. PIWOTOWE)
Tzw. drzwi piwotowe to ciekawe architektoniczne rozwiązanie, wyjątkowa alternatywa dla standardowych drzwi 
wejściowych. Oś obrotu skrzydła jest odsunięta od ościeżnicy i dzięki temu, nawet przy bardzo dużych rozmiarach 
i masie, drzwi łatwo się otwiera i zamyka. Skrzydło drzwi obrotowych może ważyć nawet 500 kg. Drzwi piwotowe 
pozwalają na konstruowanie bardzo wysokich i szerokich drzwi wejściowych, również z naświetlem. 

Drzwi obrotowe dostępne są zarówno w wersji panelowej, jak i przeszklonej, co pozwala wybrać rozwiązanie 
dopasowane do każdego projektu.

DOSKONAŁA SZCZELNOŚĆ
I IZOLACYJNOŚĆ 

Maksymalne wymiary 
skrzydła (mm)

(L) = 1400 
(H) = 3000

Maks. przepuszczalność 
powietrzna600 Pa

Wodoszczelność300 Pa

Odporność na obciążenie 
wiatrem1200 Pa

Odporność na włamanieRC2/RC3 

Maksymalne wymiary 
skrzydła (mm)

(L) = 2500 
(H) = 4000

Maks. przepuszczalność 
powietrzna600 Pa

Wodoszczelność150 Pa

Odporność na obciążenie 
wiatrem1200 Pa

Odporność na włamanieRC2 



ŚCIANY SŁUPOWO-RYGLOWE (FASADY)
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 
konstrukcji przestrzennych i przeszkleń dachowych, których zadaniem 
jest odpowiednie doświetlenie wnętrz budynków dając komfort 
użytkownikom.

Posiadamy rozwiązania konstrukcyjne dające:

SWOBODA WYBORU
KSZTAŁTU I STYLU

SZKLANE FASADY STANOWIĄ 
DOSKONAŁE NARZĘDZIE 

KSZTAŁCENIA WSPÓŁCZESNEJ 
ARCHITEKTURY 

I REALIZACJI ŚMIAŁYCH WIZJI 
PROJEKTANTÓW

możliwość wykonania fasady w klasie odporności ogniowej EI30 
oraz EI60;

możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-
podokiennego o szczelności i izolacyjności ogniowej EI60;

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 wykonania w wersji „poziomej” lub „pionowej” linii;

możliwość gięcia profili.



SCHÜCO PARAMETRIC
System Schüco Parametric stanowi konsekwentne 
rozwinięcie systemowych fasad Schüco 
do sytuacji, w której geometrię powłoki budynku 
można dowolnie kształtować na bazie modeli 
parametrycznych.

Innowacyjne systemowe rozwiązanie w zakresie 
projektowania fasad o złożonej geometrii spełnia 
najwyższe wymogi architektoniczne, oparte 
na parametrycznych metodach projektowania 
i zsynchronizowanych łańcuchach procesów. 
Schüco Parametric to elegancka fasada strukturalna 
(Structural Glazing) z ekstremalnie wąskimi 
spoinami do przeszkleń jedno- i dwukomorowych. 

System ten charakteryzuje się wysoką izolacyjnością 
cieplną o wartościach Uf do 0,5 W/(m²K).
 
W oparciu o parametryczne metody projektowania 

SCHÜCO FWS 35 PD 
Nowy system fasadowy o ekstremalnie wąskich 
profilach zapewniający niemal nieograniczoną 
widoczność. Ta innowacyjna fasada aluminiowa 
bazuje na ekstremalnie wąskich profilach 
o szerokości czołowej zaledwie 35 mm, 
a jednocześnie zapewnia izolacyjność cieplną na 
poziomie pasywnym. W związku z czym stanowi 
odpowiedź na potrzebę połączenia wymagań 
estetycznych z wyrafinowaną techniką.

System ten jest certyfikowany przez Instytut 
Domów Pasywnych (wartość Uf na poziomie 
do 0,90 W/(m²K) i posiada możliwość montażu szyb 
dwukomorowych o grubości do 52 mm – w dwóch 
wariantach izolacyjności cieplnej: z izolatorami HI 
(High Insulation) lub SI (Super Insulation). Nadto 
system ten zapewnia potwierdzoną badaniami 
ochronę przed włamaniem (do klasy RC2).

ALUPROF MB-SE 75
Głównym przeznaczeniem systemu elementowej 
ściany osłonowej MB-SE 75 jest szybki montaż 
oraz eliminacja rusztowań zewnętrznych podczas 
budowy.

Konstrukcja fasady MB-SE 75 składa się z 
segmentów mocowanych do konstrukcji nośnej 
budynku oraz łączonych pomiędzy sobą. 
Prefabrykacja elementów odbywa się w warsztacie 
produkcyjnym, co prowadzi do zdecydowanego 
podwyższenia jakości wyrobu finalnego. 

System fasady elementowej spełnia najwyższe 
wymagania techniczne i estetyczne. Zabudowa 
wykonana w tym systemie charakteryzuje się 
widoczną szerokością kształtowników 75 mm, 
z wąską 9-milimetrową szczeliną dylatacyjną 
pomiędzy poszczególnymi segmentami.

Elastyczne współgranie poszczególnych elementów systemu pozwala na optymalne dopasowanie konstrukcji 
do specyficznych wymagań obiektowych.

System fasady panoramicznej Schüco FWS 35 PD znajduje doskonałe zastosowanie, zwłaszcza w przypadku 
reprezentacyjnych przeszkleń w wysokiej klasy obiektach mieszkalnych i komercyjnych.

oraz systemowe podejście koncepcja ta daje architektowi niezwykłe pole do popisu, wykonawcy – pewność, 
a inwestorowi – kontrolę nad kosztami.



ŻALUZJE ELEWACYJNE, ŁAMACZE ŚWIATŁA

Żaluzje elewacyjne oraz łamacze światła są wysoce wydajnym zewnętrznym 
systemem przeciwsłonecznym, który jednocześnie zmienia wygląd fasad nadając jej 
ciekawy oraz nowoczesny wygląd. 

Występuje kilka typów żaluzji, z których każda charakteryzuje się innym kształtem 
lameli. To, w połączeniu z nowoczesna stolarką aluminiową sprawia, że produkt ten 
jest niezwykle estetyczny. 

Żaluzje elewacyjne:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW 
PRZY WSPÓŁPRACY ZE SZWAJCARSKIMI 
DOSTAWCAMI

pozwalają zachować naturalne oświetlenie w pomieszczeniach;

obniżają koszty zużycia energii;

mogą być wyposażone w siatkę przeciwinsektową, która zapewnia skuteczną 
ochronę przed owadami;

posiadają kształtowniki o różnej szerokości z regulowanym kątem pochylenia;

charakteryzują się możliwością mocowania do fasady, ścian nośnych lub okien.

Inteligentne rozwiązania pozwalające na zdalne sterowanie. Podnoszą prestiż budynku 
jako produkt ekskluzywny.



OKIENNICE
Okiennice  to doskonałe rozwiązanie łączące  trwałość aluminium z tradycyjnym 
wzornictwem. Każda z okiennic wykonana jest z najwyższej jakości aluminium 
cechującej się dużą sztywnością przy jednocześnie lekkiej i smukłej budowie. 

Dostępne są trzy typy okiennic: rozwierna, rozwierno-składana oraz przesuwna. 

Dodatkowo każda okiennica oferowana jest z lamelami:

Moskitiery to system osłonowy, mocowany do okien, drzwi lub drzwi 
przesuwnych, który chroni przed owadami, a jednocześnie nie zasłania widoku. 
Dzięki swojej konstrukcji, moskitiery nie blokują możliwości otwierania lub 
zamykania okien oraz drzwi.

System ten  jest kompatybilny ze wszystkimi oferowanymi seriami okien, drzwi 
oraz drzwi przesuwnych.

MOSKITIERY

ruchomymi z możliwością regulacji przepływu światła i powietrza;

stałymi włożonymi w dół pod jednym kątem.



AKCESORIA I DODATKI
Dodatki stanowią nie tylko uzupełnienie wyglądu ślusarki.  To od nich w dużej 
mierze zależą jej walory użytkowe. Ślusarka, zarówno, okienna jak i drzwiowa, 
powinna być przede wszystkim funkcjonalna. 

Satysfakcja użytkowania będzie zależała od doboru klamek i pochwytów,  
a izolację zapewni odpowiedni dobór szyb. 

Wentylacją, jakże ważną w ostatnich latach, zajmie się odpowiednio dobrany 
nawietrzak. 

DOSKONAŁE DOPASOWANIE 
DO INDYWIDUALNEGO STYLU



POCHWYTY

Szeroka gama wzorów klamek oraz pochwytów stanowić będzie doskonałe uzupełnienie każdego projektu.  
Długości pochwytów (mm):

POCHWYT RUROWY WALA P45
Pochwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316. Domyślnie szlifowany, 
ale może być też piaskowany (max 1000 mm) lub polerowany. Uchwyty stalowe są 
wykonane z rur o przekrojach Ø30, Ø40 lub Ø50.

POCHWYT KWADRATOWY WALA Q45RX 50X25
Pochwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316. Domyślnie szlifowany, 
ale może być też piaskowany (max 1000 mm) lub polerowany. Uchwyty stalowe są 
wykonane z rur o przekrojach 25x25, 40x20, 40x40 lub 50x25.

POCHWYT KWADRATOWY WALA DP45-S2
Pochwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej 316. Domyślnie szlifowany, ale może być 
też piaskowany (max 1000 mm). Uchwyty stalowe są wykonane z rury o przekroju 
Ø45x25.

POCHWYT ŁUKOWY WALA P45B
Pochwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej 304. Domyślnie szlifowany, ale może być 
też piaskowany (max 1000 mm) lub polerowany. Uchwyty stalowe są wykonane z rury 
o przekroju Ø30.

POCHWYT  KIESZENIOWY WALA K1
Pochwyt wykonany jest ze stali nierdzewnej 304. Domyślnie szlifowany, ale może być 
też piaskowany (max 1000 mm) lub polerowany. Uchwyty stalowe są wykonane z rury 
o przekroju Ø30.
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SZYBY
Rodzaje szyb:

ZWIĘKSZONE WYKORZYSTANIE SZKŁA 
JAKO NOWOCZESNEGO 

MATERIAŁU DEKORACYJNEGO 
PROWADZI DO ZASPOKOJENIA 

SPECYFICZNYCH WYMAGAŃ

szyba jednokomorowa - standardowa;

szyby dwukomorowe - rozwiązanie zwiększające parametry termiczne 
okna;

szyby ochronne - zastosowanie szkła warstwowego, które składa się 
z dwóch tafli szkła i kilku warstw folii PVB w skuteczny sposób obniży ryzyko 
włamania;

szyby bezpieczne - zapewniają ochronę przed zranieniem wszędzie tam, 
gdzie ze względu na warunki użytkowania istnieje  niebezpieczeństwo 
stłuczenia szyby;

szyby przeciwsłoneczne - od strony zewnętrznej pokryte są specjalną folią, co 
optymalizuje temperaturę w pomieszczeniu i zmniejsza przepuszczalność 
promieni UV;

szyby dźwiękoizolacyjne - w zależności od konstrukcji - szyby osiągają 
izolacyjność akustyczną w granicach Rw=28-53 dB, co pozwala skutecznie 
chronić się przed hałasami;

szyby ornamentowe - powinny pozwolić na przedostanie się światła 
do wnętrza pomieszczenia, zwiększając ciepło i głębię jego funkcji, przy 
jednoczesnym zachowaniu prywatności.

ORNAMENTY

ALTDEUTSCH BEZBARWNY ALTDEUTSCH BRĄZOWY ATLANTIC

CHINCHILLA CREPI DELTA MATOWY

FLOAT MATOWY KATHEDRAL MASTER LIGNE



NAWIETRZAKI
Nawietrzaki stanowią  jeden z najważniejszych elementów systemu wentylacyjnego. W szczególności, jeśli 
w pomieszczeniach zastosowano wentylację grawitacyjną, bądź mechaniczną wywiewną. Wówczas nawiewniki 
stają się jedynym źródłem powietrza. 

ODDYCHAĆ 
ŚWIEŻYM POWIETRZEM

    NAWIETRZAK CP130     NAWIETRZAK CP130

    NAWIETRZAK CS77     NAWIETRZAK CS77

Infiltracja powietrza2 (300Pa)

Szczelność na wodę opadową650 Pa

Odporność na obciążenie wiatrem5C (2000Pa)

Przepływ powietrza2Pa+50 +/-m³/h/m



REALIZACJE

PROJEKTY, KTÓRE MOGĄ INSPIROWAĆ



O NAS
Firma GVG specjalizuje się w produkcji i montażu nowoczesnej ślusarki aluminiowej. Od początku interesowała 
nas tylko produkcja wyrobów wysokiej jakości, dlatego bazujemy na rozwiązaniach systemowych firm Schueco, 
Reynaers, Cortizo, Aluprof.

Każdy projekt i zapytanie rozpatrujemy indywidualnie. Potrafimy stworzyć nawet najbardziej nietypowe rozwiązanie 
dostosowane do wymagań konkretnej inwestycji.

Bogatą tradycję wynikającą z wieloletniego doświadczenia skutecznie łączymy z innowacyjnymi rozwiązaniami 
technicznymi i technologicznymi. Organizacja pracy oraz Zakładowa Kontrola Produkcji sprawiają, iż znajdujemy 
coraz to nowsze rozwiązania w celu utrzymania wysokiej jakości produktów.

Satysfakcja klientów i zagwarantowana jakość wyrobów jest niezbędną podstawą sukcesu - dlatego też 
konsekwentnie przestrzegamy europejskich standardów technicznych oraz rygorystycznie podporządkowujemy 
się wymogom certyfikacyjnym. Wszystkie produkty posiadają wymagane certyfikaty, atesty oraz raporty z badań 
wydane m.in. przez:

ITB (Polska),

Certbud Sp. z o.o (Polska),

ISTEDIL (Włochy),

IFT ROSENHEIM (Niemcy),

Staramy się kształtować nowoczesną architekturę, której podstawowym tworzywem jest aluminium i szkło. Nasze 
doświadczenie z pewnością pozwala na stworzenie wielu ciekawych projektów.

PRODUKUJEMY
okna i drzwi wejściowe

ściany słupowo-ryglowe (fasady)
ogrody zimowe

drzwi przesuwne i harmonijkowe
drzwi przeciwpożarowe i antywłamaniowe

OFERUJEMY
fachowe doradztwo i wsparcie techniczne

dyspozycyjność i zaangażowanie 
w zlecone zadanie

konkurencyjne ceny
montaż wykonanych konstrukcji

POSIADAMY
nowoczesny park maszynowy

wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji
wszelkie konieczne aprobaty techniczne

certyfikaty przeciwpożarowe i antywłamaniowe
pozytywne opinie klientów

GWARANTUJEMY
piękne wzornictwo

wysoką jakość
energooszczędność
trwałość produktu

terminowość

NASI PARTNERZY

Sekretariat
tel. +48 516 048 649
e-mail: biuro@gvg.com.pl

Dział eksportu
tel. +48 511 207 217
e-mail: office@gvg.com.pl

Dział handlowy
tel. +48 501 688 440
e-mail: dz.handlowy@gvg.com.pl

GVG Aluminium 
44-280 Rydułtowy 
ul. Orlovska 7
woj. śląskie
Polska 

GPS
50.05153496896123,   
18.432893173073694

IMP (Polska),

PZH (Polska),

QUALICOAT (Szwajcaria),

PASSIVHAUS INSTYTUT (Niemcy).



GVG ALUMINIUM
44-280 RYDUŁTOWY 
UL. ORLOVSKA 7
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