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Katalog produktowy
Eko-Okna S.A. to czołowy, europejski producent stolarki otworowej.  

Od początku swojej działalności skupiliśmy się na potrzebach naszych Klientów  
i stworzyliśmy ofertę w pełni odpowiadającą filozofii „one step shop”.  

Jednym transportem otrzymają od nas Państwo wszystko, czego potrzeba  
do ukończenia inwestycji. Oferujemy zarówno okna, drzwi, bramy segmentowe, 
systemy przesuwne, rolety, rolety screen, żaluzje fasadowe, moskitiery, markizy. 
Wszystko najwyższej jakości, gdyż korzystamy tylko z wysokiej klasy materiałów 

pochodzących od najlepszych, europejskich dostawców.

Produkcja naszej stolarki odbywa się w czterech halach, wyposażonych  
w najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.  

Proces produkcyjny wspierany jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną  
kadrę pracowniczą. Swoim klientom, oprócz wysokiej jakości produktu,  

oferujemy także wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, jego transport  
i rozładunek. Każdy z naszych samochodów ciężarowych  

jest bowiem wyposażony w wózek widłowy.

Doświadczenie, które udało nam się uzyskać przez ostatnie 20 lat, pozwala nam nie 
tylko odpowiadać, ale także często wyprzedzać zmieniające się trendy.  

Nasza oferta jest niezwykle elastyczna, a nasi specjaliści każdego dnia pracują  
nad jej udoskonaleniem. Wszystko to sprawia, że jesteśmy firmą odnotowującą 

największą dynamikę wzrostu w Europie. Już dziś 85% naszych produktów 
eksportowanych jest do 33 krajów na całym świecie. Nasza stolarka zdobywa 

uznanie nie tylko w Europie, ale także w Australii i Stanach Zjednoczonych.

7 dni na
realizację

zamówień
typowych

75 tys. m2 
powierzchni
produkcyjnej

240 
samochodów
ciężarowych

33  
rynki

eksportowe
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Już dziś nasza oferta składa się  
z około 30 systemów okienno-drzwiowych 
wykonanych z PVC, aluminium oraz 
drewna. Proponujemy także systemy 
przesuwne, rolety, bramy segmentowe  
i moskitiery. Wszystko najwyższej jakości, 
gdyż korzystamy tylko i wyłącznie  
z wysokiej klasy materiałów pochodzących 
od najlepszych europejskich dostawców.

SZEROKA
GAMA PRODUKTÓW



dla Ug=0.6 ciepła ramka

uszczelki

komór (rama)

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

8 9

profil klasy  
(opcjonalnie klasa A)

na rdzeniu białym  
i brązowym

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

rekomendowany 
do budownictwa 
wielorodzinnego

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 41 mm

Ideal 4000
0.93

B

2

5

70

To uniwersalny 
system, który 

sprawdza się zarówno 
w nowoczesnej 

architekturze 
budownictwa 

jednorodzinnego, 
wielorodzinnego 
jak i w przypadku 

renowacji.



profil klasy

uszczelki

komór (rama)

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

10 11

dla Ug=0.7 ciepła ramka

Połączenie 
najpopularniejszego 

rozwiązania  
z sześciokomorową 

budową ramy 
pozwoliło na 

uzyskanie lepszej 
izolacyjności  

termicznej  
okna. 

Ideal 4000 NEW

szklenie pakietami  
do szerokości 41 mm

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

na rdzeniu białym  
i brązowym

rekomendowany 
do budownictwa 
wielorodzinnego.

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

dostępny w wariancie  
ze skrzydłem prostym  
lub półzlicowanym

6

2

B

1,00

85



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

12 13

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

Okna łączące ze sobą 
nowoczesny design 

z bardzo dobrymi 
parametrami 

technicznymi. 
System z potrójnym 

uszczelnieniem. 
Dostępny także  

w wersji z niższą 
ramą.

Ideal 5000

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

szklenie pakietami  
o szerokości do 41 mm

okucia pracują w tzw. suchej 
komorze – co zwiększa ich 
żywotność

możliwość wykonania  
w innowacyjnej 
technologii V-Perfect
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profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

14 15

komór

dla Ug=0.7 ciepła ramka

Zupełnie nowe  
i przełomowe podejście 
do energooszczędności. 

Wzmocnienie stalowe 
w ramie można zastąpić 

termoplastycznymi 
wkładkami 

wzmocnionymi 
polimerem Ultradur 

High Speed. 
na rdzeniu białym  
i brązowym

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

szklenie pakietami  
do szerokości 51 mm

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

rekomendowany 
do budownictwa 
energooszczędnego

możliwość zastosowania 
wzmocnienia Ultradur 
High Speed w ramie

85
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Ideal 7000 NEW



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Aluplast

16 17

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

okucie w standardzie 
wyposażone w cztery 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 51 mm

możliwość wykonania  
w innowacyjnej 
technologii V-Perfect

na rdzeniu białym  
i brązowym

Okna najnowszej 
generacji. Wybierając je  

– wybierasz ciepło, ciszę  
i estetykę. Okna 

wykonane w oparciu 
o system Ideal 

8000 zapewniają 
termoizolację oraz 

izolację akustyczną na 
najwyższym poziomie. 

85
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3

B

0.76
Ideal 8000



Systemy Aluplast

18 19

Okna i drzwi renowacyjne z naszej oferty 
przeznaczone są nie tylko do montażu  

w budynkach zabytkowych. Często wybierane są  
po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę,  

bez konieczności demontażu starych ościeżnic. 

Stolarka renowacyjna charakteryzuje się specjalną ramą  
z tzw. profilem maskującym, który tworzy estetyczną opaskę  

od wewnątrz. Elementy starej ramy maskowane są  
specjalnymi kątownikami. Z zewnątrz można  
natomiast zastosować profile zabudowujące. 

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość.  
Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu  

według potrzeb konstrukcyjnych. 
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Round-line

Nasza  
oferta 

jest ściśle 
dostosowana 
do wymagań 

stawianych 
przez 

poszczególne 
europejskie 

rynki. 

Systemy renowacyjne



SYSTEMY
SPECJALNE

Technologie oferowane  
przez Eko-Okna stwarzają 
nieograniczone możliwości.  
Coraz bardziej innowacyjne  
i zróżnicowane projekty budowlane 
wymagają od producentów 
indywidualnych rozwiązań. 
Odpowiadając na potrzeby rynku 
proponujemy klientom wysokiej 
klasy systemy Monoblock  
i Blockprofil NL wykonane z PVC. 



dla Ug=0.6 ciepła ramka

profil klasy

uszczelki

Systemy Aluplast

22 23

grubość maksymalna  
pakietu szybowego (mm)

komór

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

głębokość ramy  
102, 122, 142 lub 162 mm

możliwość łączenia  
ramy z różnymi typami 
skrzydeł (Classic-line  
lub Round-line)

możliwość zastosowania 
klamki centralnej

możliwość zastosowania 
okucia krytego

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

Okna przeznaczone  
do montażu w warstwie 

ocieplenia. Grubość 
ocieplenia nie stanowi 

żadnego problemu, 
gdyż ramy Monoblock 

dostępne są w kilku 
wariantach szerokości. 

Okna dedykowane  
na rynek francuski. 

41
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Monoblock



dla Ug=0.6 ciepła ramka

profil klasy

uszczelki

Systemy Aluplast

24 25

System dedykowany 
na rynek holenderski. 
Ze względu na różne 

sposoby montażu, system 
oferujemy z dwoma typami 

ościeżnic. Blockprofil NL 
możemy wykonać przy 
pomocy innowacyjnej 

metody łączenia profili, 
jaką jest HFL.

Blockprofil NL

komór

120

5

2

B

0,98

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okno RU)

możliwość szklenia 
pakietami do szerokości 
41 mm

możliwość wykonania  
w technologii HFL

możliwość montażu 
klamki centralnej

możliwość zastosowania 
okucia krytego

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

głębokość zabudowy  
ramy (mm)



SYSTEMY
SALAMANDER

Systemy Salamander należą  
do jednych z najbardziej 
niezawodnych systemów PVC  
na rynku. Ich jakość potwierdzona 
została niezbędnymi certyfikatami. 
Projektując systemy Salamander 
Streamline oraz BluEvolution 92 
producent sięgnął po najnowsze 
rozwiązania technologiczne. 



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Salamander

28 29

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

na rdzeniu białym, 
brązowym i karmelowym

możliwość zastosowania 
nakładek aluminiowych 
Aluskin

okucie w standardzie 
wyposażone w cztery 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okna RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 48 mm

możliwość łączenia 
w innowacyjnej technologii 
V-Perfect

Doskonały wybór dla 
osób ceniących sobie 

elegancję i komfort. 
Okna stworzone  

w oparciu o system 
Streamline 76 łączą 

w sobie maksymalne 
bezpieczeństwo, wysoką 

izolację termiczną  
i akustyczną. 

76
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0.83
Streamline 76



profil klasy

uszczelki

głębokość zabudowy (mm)

Systemy Salamander

30 31

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

charakterystyczne, 
ekstremalnie białe  
i błyszczące profile

okucie w standardzie 
wyposażone w cztery 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia klamki 
(okna RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 60 mm

możliwość łączenia 
w innowacyjnej technologii 
V-Perfect

okucie pracuje w tzw. suchej 
komorze – co zwiększa jego 
żywotność

Gwarancja najwyższej 
efektywności 

energetycznej. 
Rozwiązanie łączy  

w sobie nowoczesne 
technologie, 

funkcjonalność  
i świetny design, 

dając w efekcie okna 
najwyższej klasy.
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BluEvolution 92



Systemy Salamander

32 33

Systemy renowacyjne

82

76

52
11

0

82
14

7
60

12

5

52

76

76

11
5

12

60
87

15
2

5

St
re

am
lin

e 
76

St
re

am
lin

e 
76

Soft-line

Round-line

Okna renowacyjne wykonujemy również  
w oparciu o profile drugiego z naszych 
dostawców profili PVC, którą jest firma 

Salamander. Okna renowacyjne przeznaczone są 
nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. 

Często wybierane są po prostu przez osoby 
chcące wymienić stolarkę, bez konieczności 

demontażu starych ościeżnic. Elementy starej 
ramy maskowane są specjalnymi kątownikami. 

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. 
Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia 

elementu według potrzeb konstrukcyjnych. 



SYSTEMY
EKOSUN

Produkty wykonane w oparciu  
o profile EkoSun charakteryzują 
się dobrą izolacją akustyczną  
i termiczną. Profile wykonane są  
z najwyższej jakości PVC,  
a ich cechą charakterystyczną 
są większe od standardowych 
komory profili. 



uszczelki

szerokość zabudowy (mm)

Systemy EkoSun

36 37

profil klasy

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

na rdzeniu białym, 
brązowym i karmelowym

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia 
klamki (okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 54 mm

dostępny w wariancie  
ze skrzydłem Soft-line

możliwość wykonania 
okien ze słupkiem stałym 
lub ruchomym

Izolacja termiczna  
i akustyczna na bardzo 

dobrym poziomie.  
Okna, które dają gwarancję 

komfortu cieplnego  
i trwałości na długie lata. 

Najlepszy stosunek jakości 
do ceny. Rekomendowany 

do budownictwa 
energooszczędnego.
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dla Ug=0.6 ciepła ramka

uszczelki

szerokość zabudowy (mm)

Systemy EkoSun

38 39

komór

dla Ug=0.5 ciepła ramka

Innowacyjny system 
energooszczędnych profili 

okiennych, opracowany 
z myślą o budynkach ze 
specjalnymi potrzebami 

energooszczędnymi. 
Wyposażony w trzy 

uszczelki stanowi 
doskonały izolator 

termiczny.
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B

0.79
EkoSun 7

na rdzeniu białym, 
brązowym i karmelowym

okucie w standardzie 
wyposażone w dwa 
punkty antywyważeniowe 
na skrzydło

w standardzie blokada 
błędnego położenia 
klamki (okno RU)

szklenie pakietami  
do szerokości 54 mm

dostępny w wariancie  
ze skrzydłem Classic-line

okucie pracuje w tzw. suchej 
komorze – co zwiększa jego 
żywotność

profil klasy



Systemy EkoSun

40 41

Systemy renowacyjne

Okna renowacyjne, które dedykowane są głównie 
na rynek francuski, wykonujemy także w oparciu  

o profile EkoSun. Okna renowacyjne przeznaczone 
są nie tylko do montażu w budynkach 

zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez 
osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności 
demontażu starych ościeżnic. Elementy starej ramy 

maskowane są specjalnymi kątownikami. 

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość.  
Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu  

według potrzeb konstrukcyjnych. 
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DLA CIEPŁEJ RAMKI

Uf
Ug = 1,1 Ug = 1,0 Ug = 0,9 Ug = 0,8 Ug = 0,7 Ug = 0,6 Ug = 0,5

Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw =

Ideal 4000 1,3 1,26 1,20 1,13 1,06 0,99 0,93 0,86

Ideal 4000 new 1,3 1,30 1,20 1,10 1,10 1,00 0,93 -

Ideal 5000 1,2 1,23 1,16 1,10 1,03 0,96 0,89 0,83

Ideal 7000 new 1,1 1,13 1,06 1,06 1,00 0,93 0,86 0,79

Ideal 8000 1,0 1,17 1,10 1,03 0,96 0,90 0,83 0,76

Salamander SL 76 1,3 1,30 1,20 1,10 1,00 0,96 0,89 0,83

Salamander BluEvo 92 1,0 - - - 0,96 0,89 0,83 0,76

EkoSun 6 1,2 1,20 1,20 1,10 1,00 0,95 0,89 0,82

EkoSun 7 1,1 1,20 1,10 1,10 0,99 0,92 0,85 0,79

DLA ALUMINIOWEJ RAMKI

Uf
Ug = 1,1 Ug = 1,0 Ug = 0,9 Ug = 0,8 Ug = 0,7 Ug = 0,6 Ug = 0,5

Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw = Uw =

Ideal 4000 1,3 1,34 1,27 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93

Ideal 4000 new 1,3 1,30 1,30 1,20 1,10 1,10 1,00 -

Ideal 5000 1,2 1,30 1,24 1,17 1,10 1,03 0,97 0,90

Ideal 7000 new 1,1 1,27 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,87

Ideal 8000 1,0 1,24 1,17 1,10 1,04 0,97 0,90 0,83

Salamander SL 76 1,3 1,40 1,30 1,20 1,10 1,10 0,99 0,92

Salamander BluEvo 92 1,0 - - - 1,10 0,99 0,88 0,86

EkoSun 6 1,2 1,30 1,20 1,20 1,10 1,00 0,96 0,89

EkoSun 7 1,1 1,30 1,20 1,10 1,10 1,00 0,93 0,86

Uw dla okna referencyjnego  
o wymiarach 1,23 x 1,48 m 

wyprodukowanego przez Eko-Okna

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA



4544

Szyby
Specyficzna budowa szyb zespolonych oraz możliwość  
łączenia ich w różne pakiety pozwala na uzyskanie  
odpowiednich właściwości okna. Komfort cieplny,  
w zależności od potrzeb zapewnią dwie lub trzy szyby. 
Bezpieczeństwo użytkowania zagwarantuje  
folia antywłamaniowa, a ciekawy wygląd szkło ornamentowe.

W naszej ofercie znajdują przeszklenia o różnych konfiguracjach:

Nasze okna można 
wyposażyć w pakiety 

szybowe o różnej szerokości 
oraz ilości szyb (do 

pakietów czteroszybowych). 
Zewnętrzna szyba zawsze 

pokryta jest powłoką 
niskoemisyjną, dzięki czemu 
okna zyskują jeszcze lepsze 

właściwości termoizolacyjne. 

Termoizolacyjne  
(1-komorowe)

Standardowa, 
jednokomorowa  
szyba zespolona 
złożona z dwóch  
tafli szkła typu float. 

Dźwiękochłonna

Szyby zaprojektowane 
zostały dla podniesienia 
komfortu akustycznego 
we wnętrzach. Zapewniają 
wyjątkowy poziom 
dźwiękoszczelności.

Przeciwsłoneczna

Szyba przeciwsłoneczna 
charakteryzuje się 
znakomitymi parametrami 
obniżania ilości energii 
słonecznej, jaka dostaje się 
do pomieszczeń przez fasadę 
budynku. 

Termoizolacyjne  
(2-komorowe)

Szyby dwukomorowe 
podnoszą komfort 
termiczny we wnętrzach. 
Druga komora tworzy 
bowiem dodatkową  
barierę dla uciekającego  
z wewnątrz ciepła. 

Bezpieczna

Szyba zbudowana ze 
szkła laminowanego. 
W przypadku jej zbicia, 
kawałki szkła pozostają 
przytwierdzone do folii. 

Antywłamaniowa VSG

Specjalna, wielowarstwowa 
budowa szkła, z którego 
zbudowane są szyby, 
zapewnia ochronę przed 
włamaniami oraz aktami 
wandalizmu. 



SYSTEMY
PRZESUWNE

Systemy przesuwne umożliwiają 
realizację imponujących, 
wielkogabarytowych przeszkleń. 
Dzięki nim można uzyskać 
niezwykły efekt estetyczny 
oraz doświetlić pomieszczenia. 
To również wysoki komfort 
użytkowania.
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Ekonomiczne cenowo 
rozwiązania. Z powodzeniem 

mogą zastąpić okna balkonowe 
zapewniając użytkownikom 

komfort użytkowania. 
Systemy przesuwne to 

również oszczędność miejsca 
w pomieszczeniach oraz 

gwarancja dobrej  
ochrony termicznej.

Duo SLIDE

System Duo Slide pozwala na tworzenie drzwi 
przesuwnych, które z powodzeniem mogą zastąpić 
tradycyjne okna. Drzwi mogą poruszać się po 
jednym lub dwóch torach jezdnych. Szklenie 
pakietami do szerokości 19 mm pozwala na 
zastosowanie pakietu dwuszybowego. Ograniczenie 
konstrukcyjne w przypadku tego systemu wynosi  
60 kg na skrzydło.

Multi SLIDE

Drzwi przesuwne wykonane w oparciu o system 
Multi Slide to optymalna ochrona cieplna, której 
gwarancją jest m.in. możliwość szklenia pakietami 
do szerokości 33 mm. Skrzydła mogą poruszać się 
po dwóch lub trzech torach jezdnych. Wykonanie 
konstrukcji wielotorowej było możliwe dzięki 
zastosowaniu specjalnego profilu ościeżnicy,  
który pełni funkcję dodatkowego toru jezdnego. 

JetLine

Zrównoważony konstrukcyjnie system Salamander 
Jetline zapewnia płynne ruchy oraz funkcjonalność 
na długie lata. System o głębokości zabudowy ramy 
132 mm oraz głębokości skrzydła 60 mm pozwala  
na budowę drzwi przesuwnych do wysokości 2,2 m  
i szerokości 3,5 m.  

Stabilność i bezpieczną eksploatację zapewniają 
stalowe wzmocnienia, a odporność na działanie 
warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie. 
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max. ciężar skrzydła nakładki aluminiowe Aluskin

400 
kg

400 
kg

głębokość zabudowy 

HST 70 HST 70HST 85 HST 85

167 
mm

197  
mm

max. wymiar skrzydła 

max. wymiar konstrukcji (białe)

szklenie pakietami o szerokości

10-41  
mm

20-51  
mm

3000  
x 2500  

mm

6500  
x 2500  

mm

3000  
x 2500  

mm

6700  
x 2700  

mm

Aluplast HST 70 / 85
Energooszczędny system drzwi przesuwnych. Umożliwia budowanie 
wielkoformatowych przeszkleń przy zachowaniu najlepszych 
parametrów termoizolacyjnych. 

Systemy HST umożliwiają budowanie wielkowymiarowych, przeszklonych drzwi  
podnoszono-przesuwnych. Maksymalna szerokość zestawu sięga aż 6,7 metra,  
zaś maksymalne dopuszczalne wymiary skrzydeł to 3x2,5 m. Wykazujące się funkcjonalnością  
oraz dobrymi parametrami, dedykowane są przede wszystkim do budownictwa jednorodzinnego. 
Drzwi tego typu stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych okien balkonowych lub tarasowych.  
Do wyboru drzwi o głębokości zabudowy ramy – 85 lub 70 mm. 
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głębokość  
zabudowy ramy

172  
mm

maksymalny  
ciężar skrzydła 

400 
kg

głębokość  
zabudowy skrzydła

76  
mm

max. szerokość  
pakietów szybowych

48 
mm

Wielkoformatowe, bezpieczne i komfortowe w obsłudze 
drzwi podnoszono-przesuwne. Oferta skierowana do klientów 
wymagających, ceniących nowoczesne, praktyczne i innowacyjne 
rozwiązania. Konstrukcja pozwala na tworzenie imponujących 
przeszkleń i zapewniają ich maksymalną stabilność.

Salamander HST

System umożliwia budowę drzwi przesuwnych  
o szerokości nawet 6 m. Stabilność i bezpieczną eksploatację 
zapewnia stalowe wzmocnienie, a odporność na działanie 
warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie. 
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rolki z izolacją  
wykonane z PVC

rolek jezdnych max. ciężar skrzydła 130  
kg

max. szerokość konstrukcji 

6

5300  
mm

zawiasy z krytymi złączami 
śrubowymi do regulacji  
w pionie i w poziomie

łatwe i ciche  
przesuwanie skrzydeł 

Schemat 321 Schemat 541 Schemat 330Schemat 431

Schemat 651 Schemat 532 Schemat 550

Schemat 633 Schemat 743

System harmonijkowy
Stylowy sposób na połączenie wnętrza z ogrodem, tarasem  
lub balkonem. Systemy harmonijkowe z naszej oferty są niezwykle łatwe 
w obsłudze, a także stanowią niebanalną ozdobę każdego wnętrza. 
Dostępne w bogatej palecie kolorystycznej.

Okucia dla systemów harmonijkowych stwarzają ogromne możliwości. Wyposażone są w rolki jezdne  
w wózkach jezdnych – zarówno w dolnej jak i górnej części konstrukcji. Okucia pozwalają na tworzenie 
konstrukcji o długości nawet 5300 mm oraz montaż skrzydeł o ciężarze nawet 130 kg.  
Drzwi harmonijkowe składają się z dwóch części: skrzydła rozwieralnego (lub uchylno-rozwieralnego) 
oraz dwóch lub więcej skrzydeł, które poprzez przesunięcie w bok składają się jak harmonijka.
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PSK
Drzwi PSK to ciekawa alternatywa dla okien balkonowych. 
Umożliwiają zarówno przesuwanie jak i uchylanie skrzydła 
aktywnego. Drzwi PSK tworzymy w oparciu o wszystkie profile 
okienno-drzwiowe PVC z naszej oferty. 

Drzwi PSK stanowią 
interesujące rozwiązanie 

i są alternatywą 
dla tradycyjnych, 

dwuskrzydłowych drzwi 
balkonowych. To również 

atrakcyjna cenowo 
alternatywa dla systemów 
HST. Dzięki ergonomicznie 

ukształtowanej klamce, 
drzwi można z łatwością 

otwierać i zamykać  
jedną ręką. 

max. wymiary skrzydeł 
okiennych

narożniki dociągane 
klamką

w standardzie 
mikrowentylacja  
w narożniku

maksymalny  
ciężar skrzydła

200  
kg

2 
skrzydła

max. wymiary skrzydeł 
drzwi tarasowych

jedno skrzydło aktywne 
drugie pasywne

1600  
x 2400  

mm

1300  
x 2400  

mm



Chcąc ułatwić Państwu montaż 
okien, podnieść ich funkcjonalność 
koniecznym staje się zastosowanie 
wszelkiego typu poszerzeń, 
kątowników oraz łączników. 
Dzięki proponowanym przez nas 
rozwiązaniom można w sposób 
dowolny manewrować wymiarami 
szerokości całkowitej okna oraz 
tworzyć okna narożne czy wykusze. 

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE
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Niebanalne rozwiązania, 
pozwalające 

spełnić oczekiwania 
nawet najbardziej 

wymagających 
klientów. Oferujemy 

niestandardowe 
elementy okucia, 

łączniki  
i profile okienne. 

Okno ze słupkiem stałym 

 � Profil Ideal 4000  
Soft-line (140x20) 
wzmocniony stalą

 � Słupek stały (140x41) 
wzmocniony stalą

Fix / Fix

 � Profil Ideal (140x41) 
wzmocniony stalą

Okno z klamką 
centralną

Okno ze słupkiem 
ruchomym

 � Profil Ideal 4000 
Soft-line (140x20) 
wzmocniony stalą

 � Słupek ruchomy 
(140x66) wzmocniony 
stalą

Fix w skrzydle / Fix w ramie

 � Profil Ideal 4000  
Soft-line (140x20)  
wzmocniony stalą

 � Profil (140x41)  
wzmocniony stalą



Rozwiązania systemowe

62 63

60 70 80 85

85

70

70

15

b

70

90° -
 

180°

Ø8
5

70

35

35

4

13
5°

70

4

Łączniki kątowe pozwalają 
tworzyć estetyczne, 

niestandardowe konstrukcje 
okienne. Zastosowanie 

ich to również gwarancja 
utrzymania właściwości 

cieplnych okna na bardzo 
dobrym poziomie oraz przede 

wszystkim zachowanie 
odpowiedniej statyki. 

Łącznik kątowy 90°

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik kątowy 90° (140248) wzmocniony stalą

Łącznik rurowy

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik rurowy (140243+140244) wzmocniony stalą

Łącznik kątowy 135°

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik kątowy 135° (140249) wzmocniony stalą
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Dysponujemy różnymi 
łącznikami statycznymi,  

co umożliwia dobór  
optymalnego rozwiązania. 

Odpowiedni podział i dobór 
łączników już na etapie 

konstruowania, pozwoli  
na uniknięcie problemów 

związanych z deformacją oraz ze 
stabilnością konstrukcji okiennych.

Połączenie „na łezkę” 

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) 
wzmocniony stalą

 � Łącznik łezka (120116)

Łącznik statyczny

 � Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą

 � Łącznik statyczny 21 (140218)

Łącznik „H”

 � Profil 4000 Soft-line (140x20)  
wzmocniony stalą

 � Łącznik „Duże H” (140267) 



Okucia okienne uznanego, 
międzynarodowego producenta 
Maco wykonane z najwyższej 
jakości stali. Okucia konfigurowane 
są na podstawie masy i wymiaru 
skrzydła, a także funkcji, jaką 
spełniać będzie okno. Podstawowe 
elementy stosowanych przez nas 
okuć pasują do wszystkich okien  
z naszej oferty. 

OKUCIE
OBWIEDNIOWE
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 Zaczep antywyważeniowy

 Zaczep obwodowy

 Zaczep podnośnika

 Czopy utrudniające  
włamanie (iS)

 Zamknięcie uchylne  
poziome

 Zasuwnica

 Podnośnik zasuwnicy

 Nożyca uchyłu

 Narożnik

 Zamknięcie środkowe

 Zawias górny

 Zawias dolny

Standard Aluplast
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 Zaczep antywyważeniowy

 Zaczep obwodowy

 Zaczep podnośnika

 Czopy utrudniające  
włamanie (iS)

 Zamknięcie uchylne  
poziome

 Zasuwnica

 Podnośnik zasuwnicy

 Nożyca uchyłu

 Narożnik

 Zamknięcie środkowe

 Zawias górny

 Zawias dolny

Standard Salamander
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Okucia antywyważeniowe

RC1

RC2*

Klientom, którzy ponad 
wszystko cenią bezpieczeństwo 

swoje i swoich bliskich, 
oferujemy okna o klasie 

antywłamaniowej RC1 oraz RC2. 
Dopracowane technologicznie 
rozwiązania stanowią najlepszą 

barierę przed włamywaczami. 

Ilość  
zaczepów 

antywyważe-
niowych  

uzależniona 
jest od  

konstrukcji 
i wymiarów 

okna.
* Przykład dotyczy okna o wymiarach 1465 x 1435.



KOLORYSTYKA
STOLARKI PVC

Okna coraz częściej stanowią 
element dekoracyjny  
zarówno całego budynku jak  
i wnętrza. Podstawowym  
sposobem jest dobór koloru  
i struktury okleiny. Dysponujemy 
szeroką paletą kolorów gładkich  
oraz drewnopodobnych.



Paleta kolorów
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* niedostępne  
dla systemu EkoSun

Jet black MAT AP 106*

Ciemny niebieski AP 101*

Sary bazaltowy AP 102* Popielaty AP 103*

Czekoladowy brąz AP 104* Trompet C-32 AP 105*

Alux DB 703 AP 79* Kwarc AP 88

Ciemnobrązowy AP 89* Dąb Sheffield szary AP 94* Winchester AP 95

Kwarc piaskowany AP 65* Szary betonowy AP 70 Szary agatowy AP 71

Maron braun AP 72 Dąb Sheffield jasny AP 75*

Aluminium szczotkowane AP 63

Brzoza AP 52
Szary antracytowy  
struktura piasku AP 60* Szary struktura piasku AP 61*

Szary bazaltowy
struktura piasku AP 62*

Stalowy niebieski AP 41

Zielony AP 43 Biały strukturalny AP 44 Brylantowy niebieski AP 47 Kremowy AP 50

Ciemny zielony AP 30 Ciemny czerwony AP 32

Palisander AP 33 Szary AP 34 Antracytowy AP 40

Oregon III AP 15 Złoty dąb AP 23 Orzech AP 27

Walnuss tera AP 28 Walnuss amaretto AP 29

Dąb specjalny AP 01 Dąb naturalny AP 02 Mahoń AP 05 Ciemny dąb AP 06

Daglezja AP 11



Paleta kolorów
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* Kolory 
zaprezentowane 

w katalogu mogą 
różnić się od 

rzeczywistych. 
Wybierając kolor 
należy stosować 

wzorniki kolorów. 

Ciemny brąz SAL 71 Szary agatowy SAL 72

Jasnoszary SAL 73 Szary bazaltowy SAL 74 Kwarc SAL 78
Szary bazaltowy 
piaskowany SAL 84

Szary sygnałowy  
piaskowany SAL 87 Antracyt piaskowany SAL 88

Szary kwarcowy  
piaskowany SAL 90

Cheyenne SAL 64 Teak arte SAL 65 Antracyt szczotkowany SAL 67

Aluminium szczotkowane SAL 69 Antracyt SAL 70

Tiama SAL 62

Oregon SAL 52 Kremowy SAL 59 Vermont SAL 60 Meranti SAL 61

Dąb vintage SAL 41

Dąb polarny SAL 43 Brzoza SAL 44 Sosna górska SAL 50 Złoty dąb SAL 51

Mahoń SAL 26 Letnia daglezja SAL 27

Nebraska SAL 33 Alux DB703 SAL 37 Biały antik SAL 39

Stalowoniebieski SAL 11 Niebieski SAL 14 Bordowy SAL 19

Orzech SAL 21 Dąb bagienny SAL 25

Szary SAL 02 Ciemnozielony SAL 03 Ciemnoczerwony SAL 06 Beżowoszary SAL 09

Zielony SAL 10
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DRZWI
WEJŚCIOWE PVC

Szeroki katalog drzwi, jakim dysponujemy 
pozwala na wybór optymalnego 
rozwiązania do każdego domu. 
Proponujemy zarówno drzwi wykonane 
z drewna, aluminium jak i PVC. 
Uzupełnione o panele z najcieplejszym 
na rynku wypełnieniem stanowią 
idealną barierę przed warunkami 
atmosferycznymi oraz hałasem. 



Drzwi PVC
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bezpieczeństwo

estetyka

jakość

Drzwi wejściowe PVC
Drzwi wejściowe to wizytówka każdego domu – podkreślają 
zarówno charakter budynku jak i jego właściciela.  
Nasza firma daje klientom pełną swobodę wyboru wzoru,  
koloru oraz kreacji drzwi wejściowych, które tworzymy w oparciu  
o profile Streamline 76, BluEvolution 92 oraz Ideal 4000. 

Ideal 4000

 � otwierane na zewnątrz

 � otwierane do wewnątrz

Streamline 76

 � otwierane na zewnątrz

 � otwierane do wewnątrz

BluEvolution 92

 � otwierane na zewnątrz

 � otwierane do wewnątrz

Klienci mogą 
wybrać jeden  

z kilkudziesięciu 
oferowanych przez 

nas wzorów  
lub stworzyć 

własny. 
Drzwi dostępne 

są w pełnej gamie 
kolorystycznej.
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Nowoczesne wzornictwo,  
swoboda w doborze dodatków  
i bogactwo kolorów sprawiają,  
że panele drzwiowe EkoLine  
stanowią niebanalną wizytówkę  
każdego domu. Najwyższej jakości materiały, 
których używamy przy ich produkcji są 
natomiast gwarancją bezpieczeństwa  
i trwałości na długie lata. 

PANELE 
EKOLINE



Drzwi PVC
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Panele EkoLine
Aplikacje ze stali nierdzewnej

Nowoczesna architektura to przede 
wszystkim proste formy geometryczne. 
Wybierając drzwi klienci bardzo często 
szukają modeli z przeszkleniami  
o regularnych kształtach i sięgają  
po zdobienia ze stali nierdzewnej.

Aplikacje ze stali nierdzewnej, 
zlicowane z powierzchnią panelu

Stal nierdzewna jest zlicowana  
z powierzchnią panelu. Rozwiązanie  
to szczególnie polecane jest klientom, 
którzy przy wyborze paneli drzwiowych 
kierują się nie tylko ich wyglądem, 
ale także względami praktycznymi. 
Aplikacje zlicowane są znacznie łatwiejsze 
w codziennej pielęgnacji.

Panele ryflowane

Osobom, które szukają paneli z bardziej 
stonowanymi zdobieniami polecamy panele 
drzwiowe ryflowane. Ryfle nadają drzwiom 
oryginalnego wyglądu i tworzą wyczuwalną 
i przestrzenną strukturę.



Drzwi PVC
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Klientom, którym zależy na bezpieczeństwie 
polecamy w szczególności doposażenie drzwi o bolce 
antywyważeniowe, elektorygiel bądź też samozamykacz. 
Zestaw ten warto uzupełnić o zamki wielopunktowe.

Okucie drzwiowe
Drzwi wyposażamy w najwyższej jakości zamki wielopunktowe  
oraz zasuwnice. W standardzie oferujemy zasuwnicę wyposażoną  
w dwa haki i dwa bolce, która blokowana jest po przekręceniu klucza  
w zamku głównym. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć również  
w zasuwnicę automatyczną. 

Drzwi stanowią skuteczną barierę dla włamywacza tylko wtedy, jeśli wszystkie elementy okucia 
wykazują podobny poziom bezpieczeństwa. Standardowe okucie drzwiowe opiera się na 
trzypunktowej zasuwnicy oraz zawiasach. Jeśli jednak jest to niewystarczające  
wówczas konieczne staje się doposażenie go o dodatkowe elementy.

ClassicPLUS

 Ryglowanie zamka
 Bolce antywyważeniowe
 Kaseta zamka
 Płyta HPL lub szkło
 Pianka poliuretanowa

 Zawiasy
 Zamek
 Zaczep główny
 Zaczep górny, dolny
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Dodatki stanowią nie tylko uzupełnienie 
wyglądu stolarki. To od nich w dużej 
mierze zależą jej walory użytkowe. 
Stolarka, zarówno okienna jak i drzwiowa, 
powinna być przede wszystkim 
funkcjonalna. Termoizolację oraz izolację, 
w przypadku okien, zapewni odpowiedni 
dobór szyb. Bezpieczeństwo użytkowania 
stolarki będzie natomiast zależało od 
doboru klamek i okucia. 

AKCESORIA 
I DODATKI
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Satinovo matt

Abstracto biała

Altdeutsch biała

Szyby ornamentowe
Szkło ornamentowe nadaje się zarówno 
do zewnętrznych jak i wewnętrznych 
realizacji. Stwarza nieograniczone 
możliwości. Szkło sprawdzi się  
w domach, biurach, sklepach, hotelach 
oraz w restauracjach. To doskonały 
wybór nie tylko dla ścianek działowych, 
ale również łazienek, drzwi i okien.  
Szkło ornamentowe zapewnia 
intymność oraz rozjaśnia wnętrze. 

Delta matt, 
biała

Chinchila, 
biała

Flutes matt, 
biała Silvit biała

Ciepła ramka
Zastosowanie międzyszybowej termoramki pozwala na oszczędność 
nawet do 10% wydatków na energię cieplną. Dodatkowo ramki 
podnoszą i równoważą temperaturę na wewnętrznej powierzchni 
szyby, co przeciwdziała kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby.
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Nakładki aluminiowe
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Uzupełnienie profili okiennych  
o zewnętrzne nakładki aluminiowe  
pozwala nie tylko podnieść walory 
estetyczne okien, ale również ich 
wytrzymałość. Nakładki aluminiowe nadają 
oknom niezwykłe ciekawego wyglądu. 
Dzięki nim bez problemu możemy 
połączyć praktyczne zalety okien PVC 
z nowoczesnym designem, który z całą 
pewnością charakteryzuje okna aluminiowe.
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Klamki 
HST

Klamki
Klamki okienne wykonane z PVC i aluminium  
dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.  
Stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale także 
dopełnienie wyglądu okna i estetyki wnętrza.

Proponujemy klamki standardowe,  
klamki z przyciskiem blokującym możliwość  
otwarcia okna czy klamki z kluczykiem.  
Wszystkie dostępne są w wielu kolorach, co ułatwi 
dopasowanie jej wyglądu do wyglądu okna. 

Pochwyty  
i klamki drzwiowe
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kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

tytanowa kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

tytanowa
kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

kremowa

biała

brąz

karmel

srebrna

tytanowa

biała

marron

srebrna

kremowa

złoty błysk

złoty mat

złoty mat

złoty mat

złota

Klamka ROTO

Klamka MOONLINE

Klamka 
standardowa 
aluminiowa

Klamka MACO

biała

brąz

złota

srebrna

tytanowa

Klamki

Bogata kolorystyka 
pozwala bez problemu 

dopasować klamkę do profilu 
okiennego. Oprócz swoich 
funkcjonalnych aspektów, 

klamki z kluczykiem  
lub przyciskiem cechują 

się również wysokim 
stopniem bezpieczeństwa 

antywłamaniowego.

Klamka HOPPE SECUSTIK 

Klamka NEW YORK SECUSTIK

Wybrane modele Dostępne kolory: biały, brąz, kremowy, srebrny, złoty.

Pochwyty i klamki drzwiowe

Gałka Gałka dwustronnaLondon Klamka P5 P8P1 P45 P60
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Nawiewnik ciśnieniowe Aereco AMO, Ventair II

Zmiana przepływu powietrza uzależniona jest  
od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń. 
Użytkownik posiada możliwość kierowania strumienia 
powietrza – w zależności od ustawienia może to być 
strumień pionowy lub poziomy. 

Nawiewnik wszybowy ciśnieniowy Renson

Działają na takiej samej zasadzie jak tradycyjne nawiewniki 
okienne, ale ich montaż w oknie nie wymaga naruszania 
ramy okiennej. Montuje się go pomiędzy ramą okna, 
a szybą redukując jej wysokość. Długość nawiewnika 
wszybowego odpowiada szerokości szklenia, a na 
zakończeniach umieszczone są elementy pozwalające  
na regulację przepływu powietrza. W ofercie dostępne są 
dwa modele nawiewników Renson THM 90  
(pakiet 24 mm) i Renson AR 75 (pakiet 36 mm).

Nawiewnik Regel Air

Nawiewnik wrębowy dwuelementowy. Zapewnia 
kontrolowany dopływ powietrza oraz daje możliwość 
obniżenia poziomu wilgoci w pomieszczeniach.  
Posiada automatyczny system regulacji  
w przypadku nagłych podmuchów wiatru

Nawiewnik Slimline 2000

Nawiewniki ciśnieniowe o dwustopniowej, ręcznej 
regulacji do zastosowania w oknach PVC.  
Zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić  
odpowiedni dopływ i jednocześnie wymianę powietrza 
w budynkach mieszkalnych. Instalowane za pomocą 
zatrzasków sprężynowych.

Zapewniają stały dostęp 
powietrza, dzięki czemu 

we wnętrzach nie tworzy 
się wilgoć. To wygodny 

sposób na wentylację 
pomieszczeń, bez 

konieczności otwierania 
okien, co jest szczególnie 

istotne w okresie 
zimowym. 

Nawiewniki
Nawiewniki 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. 
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Estetyka

Szprosy stosowane są w budownictwie 
mieszkaniowym głównie  

ze względu na walory estetyczne. 

Tworzą podziały, które uatrakcyjniają okno i 
nadają mu oryginalnego wyglądu. Są również 

doskonałym sposobem na zachowanie 
małych podziałów starych okien jednocześnie 

umożliwiając zainstalowanie większych, 
wygodnych skrzydeł okiennych. 

Szprosy
Szprosy nadają oknom eleganckiego  
i niepowtarzalnego charakteru,  
a w niektórych przypadkach stanowią 
niezbędny element dekoracyjny 
nawiązujący do dawnego stylu 
architektonicznego.  
W naszej ofercie dostępne są  
w wielu szerokościach i kolorach.
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Komorowe 
wewnętrzne

Produkowane są z twardego polichlorku 
winylu, tego samego, którego używa 
się przy produkcji okien i drzwi PVC. 
Powlekane folią o wysokiej odporności 
na zarysowania i działanie promieni 
UV. Komorowy przekrój zapewnia 
sztywność konstrukcji. Parapety okienne 
z twardego PVC to alternatywny, 
odporny na wilgoć, trwały produkt. 
Dostępne kolory folii zewnętrznej: złoty 
dąb, orzech, olcha, marmur oraz biały.

Parapety systemowe PVC
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Parapety zewnętrzne  
- systemowe to połączenie 
estetyki z najwyższą jakością. 
Ich gładkie powierzchnie 
są łatwe w utrzymaniu 
w czystości, odporne na 
uderzenia i zadrapania. 
Dostępne w różnych kolorach, 
długościach i szerokościach.

Parapety zewnętrzne

Do wyboru parapety wykonane z aluminium lub ze stali. Charakteryzują się 
bardzo dobrą jakością i odpornością na warunki atmosferyczne. Są estetyczne, 
trwałe, niepalne, odporne na wilgoć oraz chemikalia. Dzięki kapinosom,  
w które są wyposażone, stanowią idealną ochronę dla elewacji.


