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KREATYWNOŚĆ I PROFESJONALIZM

Oknaaluminiowe.pl to przeznaczona do obsługi klienta indywidualnego, ogólnopolska, specjalistyczna sieć sprze-
daży, która skupia wiodących na rynku aluminium producentów, sprzedawców, serwisantów i montażystów. 

Nasza sieć powstała jako skutek zmiany współczesnych trendów architektonicznych zakładających tworzenie okien 
i drzwi o dużych gabarytach i skomplikowanych kształtach, które coraz częściej wykluczają możliwość zastosowania 
rozwiązań z PCV i drewna.

W każdym salonie sieci oknaaluminiowe.pl otrzymają Państwo kompleksową ofertę wyposażenia domu w wyko-
nane z aluminium: okna, drzwi wejściowe i tarasowe, ogrody zimowe, parapety, osłony okienne, elewacje oraz 
inne konstrukcje, które składają się na wymarzony dom. Zespół profesjonalnie przeszkolonych Doradców zajmuje 
się przygotowywaniem dla Państwa indywidualnej propozycji stolarki otworowej, uwzględniając Państwa potrze-
by i styl architektoniczny zaprojektowanego budynku. 

Opieka naszych ekspertów nie kończy się po zakupie aluminiowych rozwiązań dla domu, ale jest kontynuowana 
poprzez profesjonalny montaż i serwis oraz najdłuższą na rynku gwarancję.

Co jest dla nas ważne?

- Kreatywność i innowacyjność - tworzymy produkty, które wyprzedzają i zaspokajają oczekiwania konsumentów. 

- Jakość - dbamy o precyzję wykonania, stosując najwyższej jakości podzespoły czołowych producentów. 

- Profesjonalizm – funkcjonujemy w oparciu o nieustannie doskonaloną sieć najlepszych sprzedawców i dostawców.

- Ekologia – w działaniach kierujemy się dobrem społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.
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DLACZEGO ALUMINIUM?

We współczesnym świecie stale wzrasta zapotrzebowanie na energię, które prowadzi równocześnie do istotnych zmian klimatycznych, 
pociągając za sobą konieczność poszukiwania innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Remedium na te wyzwania może 
być aluminium, które jest materiałem poddającym się w całości obróbce wtórnej oraz generującym ekologiczne rozwiązania 
energetyczne, takie jak lżejsze, spalające mniej paliwa pojazdy, komponenty do elektrowni wiatrowych oraz - a może przede wszystkim 
– energooszczędne budynki. 

4

W miejskim krajobrazie można zaobserwować szybko wzrastającą liczbę domów, których projekty 
przewidują zastosowanie dużych przeszkleń zapewniających większy dopływ światła oraz otwierających 
pomieszczenia na zewnętrzne otoczenie. I tu wkracza aluminium! Łączy bowiem dwie - wydawałoby się 
sprzeczne - cechy: plastyczność stopów (podczas procesu produkcyjnego) oraz sztywność elementów 
konstrukcji. Pierwsza pozwala na tworzenie wąskich profili o nietypowych kształtach, które wysmuklają 
okna, zwiększając tym samym powierzchnię szyby. Z kolei sztywność aluminium umożliwia projektowanie 
całych przeszklonych konstrukcji bez konieczności wykorzystywania dodatkowych wzmocnień.

Aluminium daje znacznie większe możliwości konstrukcyjne między innymi dzięki stosunkowo niewielkiej 
masie stolarki aluminiowej w porównaniu z drewnem i PCV, wpływa to na łatwość obsługi skrzydeł okien 
i drzwi wykonanych z tego materiału.

Przez lata aluminium kojarzono wyłącznie z budownictwem komercyjnym, postrzegano jako metal „zimny”, który nie jest odpowiedni 
do stosowania w polskim klimacie w budownictwie mieszkaniowym. Rozwój technologii obalił jednak ten mit, udowadniając, że 
aluminium idealnie nadaje się do tworzenia nowoczesnych oraz energooszczędnych okien i drzwi w naszych domach, które dzięki temu 
same na siebie zarabiają. 

Najważniejszą cechą stolarki aluminiowej jest energooszczędność i trwałość. Złożona konstrukcja profili oraz możliwość zastosowania 
różnego rodzaju wypełnień gwarantują zachowanie właściwych współczynników izolacyjności cieplnej oraz obniżenie strat ciepła. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku domów pasywnych i zeroenergetycznych. 
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Przewaga aluminium nad PCV i drewnem przejawia się również w dużej odporności na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych. Aluminiowe profile okienne i drzwiowe w porów-
naniu do wykonanych z PCV są bardziej odporne na utratę swojej barwy pod wpływem promieniowania słonecznego. Nie wymagają też tak częstych zabiegów konserwujących jak drewno, które 
trzeba malować co kilka lat. Dzięki temu ich parametry energooszczędne przez wiele lat pozostają na najwyższym poziomie. 

Aluminiowe okna i drzwi zwiększają bezpieczeństwo domowników w wielu aspektach. Są odporne na działanie ognia i mogą powstrzymać jego dalsze rozprzestrzenianie się. Ponadto dzięki 
odpowiedniej konstrukcji i zastosowaniu antywłamaniowych szyb i okuć powstrzymają intruzów przed wtargnięciem do domu. 

Najnowsza technologia daje możliwości projektowania ram okiennych z aluminium właściwych dla każdego stylu architektonicznego. Zastosowanie odpowiednich farb i lakierów ze zróżnicowaną 
strukturą sprawia, że możliwości kolorystyczne są praktycznie nieograniczone. Bardzo modne w budownictwie domów jednorodzinnych są obecnie powłoki imitujące drewno, które, odtwarzając 
naturalny deseń, sprawiają, że okno wygląda na drewniane, jednocześnie zachowując lekkość i wytrzymałość. 

Odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych

Aluminum Drewno ALU / Drewno PCV

Wysoka izolacyjność akustyczna

Nieograniczone możliwości wyboru kolorów i struktury

Ognioodporność

Szczelność

Długotrwała jakość

Stabilność wymiarów w okresie wieloletnim

Brak konieczności częstej konserwacji

Możliwość tworzenia przeszkleń wielkogabarytowych

Wysoka izolacyjność cieplna

Wytrzymałość na uszkodzenia

Możliwość zastosowania rozwiązań fotowoltaicznych

Możliwość tworzenia niestandardowych kształtów

Możliwość tworzenia konstrukcji o klasie odporności na włamania do RC4

Rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego

Możliwość instalacji rozwiązań mieszczących się w pojęciu inteligentnego domu
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ALUMINIOWE OKNA NA ŚWIAT

Jednym z najważniejszych wyborów, jakich musimy dokonać przy wykańczaniu domu, jest dobór odpowiedniej stolarki okiennej. Przy 
podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę kilka aspektów, takich jak: estetyka, bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort 
użytkowania, szczelność oraz – a może przede wszystkim – energooszczędność.

ALUMINIOWA ELEGANCJA

Okna wyprodukowane przez Autoryzowanych Producentów sieci Oknaaluminiowe.pl w oparciu o systemy Yawal pozwalają tworzyć 
budynki, które pod względem architektonicznym są niezwykle efektowne. Idealnie nadają się zarówno do domów w nowoczesnym stylu, 
jak i do tradycyjnego budownictwa mieszkalnego. Indywidualny charakter domu można zaznaczyć poprzez kształt i wielkość okien. Dzięki 
stosowaniu cienkich profili okna z aluminium są niezwykle smukłe, a pomieszczenia jeszcze bardziej nasłonecznione. Z kolei duże prze-
szklenia otwierają nasze domy na piękno zewnętrznego otoczenia. Nie bez znaczenia jest również praktycznie nieograniczona swoboda 
doboru kolorystyki i struktury okien. Projektując okna do swojego domu, można bowiem wybierać spośród bogatej palety kolorów RAL 
i kolorów strukturalnych dostarczanych przez jednego z najlepszych producentów farb proszkowych - firmę IGP Pulvertechnik, można 
również wybrać anodę lub imitację drewna. 

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Oszczędzanie energii z oknami wyprodukowanymi na systemach Yawal jest bardzo łatwe. Najważniejszym parametrem, na 
który każdy nabywca powinien zwrócić uwagę, jest współczynnik przenikania ciepła przez okna czy drzwi (Uw). Jego 
wartość powinna być jak najniższa. W najbliższych latach sektor budownictwa czeka stopniowe zaostrzanie tego kryterium 

2 2(od 2017 r. - Uw ≤ 1,1 W/m K, a od 2021 Uw ≤ 0,9 W/m K). Z tego powodu specjaliści Yawal dzięki zastosowaniu nowatorskich 
technologii i materiałów opracowali system, który już dziś spełnia powyższe wymagania, pozwalając na produkcję okien 

2o najwyższym poziomie izolacyjności termicznej (Uw od 0,4 W/m K). 
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SZCZELNOŚĆ

Wodoszczelność, izolacyjność akustyczna, odporność na wiatr to kolejne elementy, które należy wziąć pod uwagę 
podczas wyboru okien. Projektanci systemów okiennych Yawal, aby zapewnić mieszkańcom domów jak najlepsze 
wartości wspomnianych parametrów, zastosowali w swych konstrukcjach dodatkowe uszczelki zabezpieczające. Ponadto, 
zanim z profili firmy Yawal zostaną wyprodukowane okna, są one poddawane kompleksowym badaniom sprawdzającym 
poziom ich izolacyjności akustycznej, odporność na wiatr oraz wodę.

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Przy tworzeniu systemów okiennych nasi eksperci współpracują z najlepszymi specjalistami z branży okuć, automatyki 
i elementów mocujących. Okna wyprodukowane przez Oknaaluminiowe.pl posiadają oprócz tradycyjnych funkcji rozwie-
rania, uchylania oraz mikro-rozszczelniania udogodnienia, takie jak możliwości podnoszenia, otwierania na zewnątrz czy 
przesuwania. Dbając o komfort użytkowników, dążymy do pełnej automatyzacji pozwalającej na zdalne otwieranie i za-
mykanie okien za pomocą urządzeń elektronicznych lub programatora czasowego oraz na sterowanie systemami osłon 
przeciwsłonecznych, które chronią przed nadmiarem promieniowania UV. 

Duże, przeszklone okna kojarzą się często kupującym z większym ryzykiem wtargnięcia do domu intruzów. Yawal zadbał 
o swoich klientów również w tym aspekcie, bezpieczeństwo nie jest bowiem przypadkowym efektem, a wynikiem 
przemyślanego zastosowania najnowszych technologii. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce Yawal S.A. posiada certyfikat 
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej poświadczający, że z systemów firmy można wyprodukować okna antywłamaniowe 
w jednej z najwyższych klas odporności na włamanie - RC4. 
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RODZAJE OKIEN

Okna znajdujące się w ofercie Autoryzowanych Punktów Sprzedaży sieci Oknaaluminiowe.pl różnią się między sobą nie tylko pod względem zastosowanych systemów, okuć, wyposażenia czy 
gabarytów. Niezwykle istotna jest także kwestia kierunku i sposobu ich otwierania. 

Okno rozwierne (zamykanie - rozwieranie) Okno rozwierno-uchylne (zamykanie - rozwieranie - uchylanie)

Okno uchylno-rozwierne (zamykanie - uchylanie - rozwieranie) Okno uchylne z klamką na boku (zamykanie - uchylanie)

Wpływ na decyzję o wyborze sposobu otwierania okien mają różne czynniki, które należy uwzględnić już na etapie projektu. Podstawową determinantą w tej kwestii jest usytuowanie okien w domu, 
inaczej bowiem będą otwierać się okna na parterze a inaczej te, które umiejscowione będą na poddaszu. Wymagania inwestorów dotyczące funkcjonalności i sposobu użytkowania okien również 
wpływają na wybór sposobu ich otwierania. 

Sieć Oknaaluminiowe.pl oferuje okna i drzwi balkonowe w następujących konfiguracjach: 



Okno obrotowe z poziomą osią obrotu (zamykanie - otwieranie)

Drzwi przesuwne (zamykanie - przesuwanie) Drzwi podnoszono – przesuwne (zamykanie - przesuwanie)

Drzwi jednoskrzydłowe (zamykanie - rozwieranie - uchylanie)

9

O
KN

A
 A

LU
M

IN
IO

W
E

Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - rozwierne (zamykanie - rozwieranie)
Okno dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem - uchylno-rozwierne 

(zamykanie - uchylanie - rozwieranie)
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Drzwi harmonijkowe (zamykanie - rozwieranie - przesuwanie - złożenie)

PAKIETY SZYBOWE
O jakości wyrobu decyduje dobór zarówno odpowiedniego do zastosowania systemu aluminiowego, jak i wypełnienia przeszklonego. 

Szyby pojedyncze – stosowane w konstrukcjach wewnętrznych pomieszczeń lub w konstrukcjach w budynkach nieogrzewanych.
Szyby zespolone – charakteryzują się wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną. Szyby zespolone mogą mieć budowę jedno lub wielokomorową. 

Float – przezroczyste, podstawowe szkło stosowane w budownictwie.
Opti White – szkło przezroczyste, specjalnie opracowany typ szkła float, w którym zielonkawy odcień charakterystyczny dla zwykłego szkła został całkowicie wyeliminowany.
Antisol - redukuje promieniowanie słoneczne dzięki pochłanianiu promieniowania świetlnego i cieplnego. Podstawowe barwy tego szkła to: brąz, zieleń, niebieski, grafit i czarny. 
Reflex (stopsol) – szkło barwione w masie. Reflex jest dodatkowo powleczony warstwą tlenków metali szlachetnych, która działa jak lustro, odbijając część promieniowania słonecznego.
Szkło powlekane -  sprawia, że do pomieszczeń dostaje się tylko ograniczona ilość energii cieplnej z zewnątrz, przez co nie dochodzi do nadmiernego ogrzewania pomieszczenia . 

- Laminowane (klejone) - oznaczenie VSG - składa się z dwóch lub większej liczby tafli przełożonych jedną lub kilkoma warstwami bezbarwnej lub kolorowej folii. 
- Hartowane - oznaczenie ESG - wytrzymałość mechaniczna jest 5-7 krotnie wyższa niż w przypadku zwykłego szkła. Szkło hartowane po stłuczeniu rozsypuje się na drobne fragmenty. 
- Antywłamaniowe – stosowane w konstrukcjach na parterze i wszędzie tam, gdzie użytkownikom zależy na bezpieczeństwie. Tego typu szyby powstają w wyniku zastosowania warstw 

specjalnej folii antywłamaniowej pomiędzy kilkoma warstwami szkła. 
- Ognioodporne – stosowane dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w systemach aluminiowych. Szkło ognioodporne ma budowę wielowarstwową, w której tafle szkła typu float 

połączone są ze sobą poprzez warstwy pośrednie wykonane z masy żelowej posiadającej właściwości zwiększania objętości pod wpływem wysokiej temperatury. 

Szyby ze względu na zastosowanie można podzielić na:

Rodzaje szkła do produkcji szyb:

Ze względu na ochronę użytkowników możemy stosować szkło bezpieczne:

W pakietach szybowych mogą być również zamontowane ogniwa fotowoltaiczne (np. na balustradach, fasadach, żaluzjach).
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GWARANCJA

Produkty sieci Oknaaluminiowe.pl spełniają najwyższe normy techniczne. Gwarantem niezawodności i najwyższej jakości szeroko pojętej 
stolarki aluminiowej są czołowi producenci podzespołów służących do produkcji i montażu, którzy na rynku funkcjonują od wielu lat. Ich 
doświadczenie i solidność przekładają się na komfort użytkownika i prestiż wyrobów. Gwarancja przyznawana na podzespoły i produkty końcowe 
marki oknaaluminiowe.pl obejmuje okres 3 lat. Warunkiem wydłużenia okresu gwarancyjnego nawet do 6 lat są systematyczne przeglądy 
okresowe przeprowadzane co roku przez Autoryzowanych Monterów sieci. 

Znakowanie produktów
Każdy produkt sieci Oknaaluminiowe.pl jest odpowiednio znakowany. Umieszczana na oknach i drzwiach plomba pozwala na identyfikację 
Autoryzowanego Producenta oraz określenie daty produkcji. 

Lokalizacja tabliczek znamionowych:
- Jeśli konstrukcja posiada elementy otwierane, tabliczka znamionowa przyklejana jest na grzbiecie skrzydła w odległości 100 mm od krawędzi 

dolnej górnego zawiasu przy skrzydle czynnym. 
- Jeśli konstrukcja nie posiada elementów otwieranych, tabliczka znamionowa przyklejana jest pod klipsem od wewnętrznej krawędzi  w odległo-

ści 100 mm od wrębu profilu szklącego.

WZÓR 
TABLICZKI 
ZNAMIONOWEJ

okna
aluminiowe.pl

I 2017

2018 ADRES

2019

III

V VII

IX XI

II IV

VI VIII

X XII DATA PRODUKCJI 
(MM-RRRR)

NAZWA FIRMY

DRZWI PANELOWE

DRZWI TARASOWEDRZWI BALKONOWE

OKNA BEZ ELEMENTÓW OTWIERANYCH
(Zdjęcie obrazuje jak wygląda tabliczka po 

zdjęciu klipsa)OKNA

INFORMACJE NA TEMAT SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU GWARANCJI 
DOSTĘPNE W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY
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ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE
DO BUDOWNICTWA 
PASYWNEGO

102
TM

HI

2Uw = od 0,4 W/m K – osiągi porównywalne jak przy docieplonych murach*
*Wyliczenia dla muru składającego się z 2 warstw tynku, pustaka ceramicznego o grubości 240 mm (pióro + wpust), 
styropianu EPS 80 o grubości 40mm.

NIESPOTYKANA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA OKNA! 
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System YAWAL TM 102HI jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Sprawdzi się zarówno 
w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie mieszkaniowej. Jest to rozbudowany system profili 
aluminiowych służący do wykonywania nowoczesnych typów okien, drzwi i witryn wymagających wysokiej izolacji 
termicznej.
Nowatorska konstrukcja skrzydła okiennego z zastosowanym izolatorem ustawionym pod kątem w stosunku do 
obudowy zapewnia korzystny układ sił w profilu. Pozwoliło to na uzyskanie profili o wysokiej wytrzymałości umożliwia-
jących tworzenie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. W ramach systemu oferujemy szeroki zakres szklenia oraz 
możliwość montażu wszystkich typów szyb dwu- i trzykomorowych dostępnych na rynku. 

OKNA ALUMINIOWE NA BAZIE - TM 102HI 

Współczynnik przenikania ciepła

Maksymalny ciężar skrzydła

Dopuszczalna szerokość skrzydła

Dopuszczalna wysokość skrzydła

Odporność na włamanie

2od 0,4 W/m K

300 kg

1600 mm

3000 mm

RC2

O
KN

A
 A

LU
M

IN
IO

W
EMOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZAOKRĄGLONEGO PROFILU SKRZYDŁA I LISTWY PRZYSZYBOWEJ

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72
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System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyj-
ności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. Rolę izolacji termicznej spełniają 
dedykowane do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem .

OKNA ALUMINIOWE NA BAZIE - TM 77HI 

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI BALKONOWYCH UCHYLNO-PRZESUWNYCH

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI BALKONOWYCH Z NISKIM PROGIEM

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZAOKRĄGLONEGO PROFILU SKRZYDŁA I LISTWY PRZYSZYBOWEJ

Dopuszczalna szerokość skrzydła
Okna - 1600 mm
Drzwi - 1300 mm

Maksymalny ciężar skrzydła Okna - 200 kg
Drzwi - 200 kg

Współczynnik przenikania ciepła
2Okna - 0,8÷1,4 W/m K
2Drzwi - 0,9÷1,5 W/m K

Dopuszczalna wysokość skrzydła Okna - 2700 mm
Drzwi - 3000 mm

Odporność na włamanie Okna - RC2, RC3, RC4
Drzwi - RC2, RC3

O
KN

A
 A

LU
M

IN
IO

W
E

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72
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System służy do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stoso-
wania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Zastosowane w sys-
temie termoizolatory (wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym) oraz przestrzeń pomiędzy nimi 
wypełniono dodatkowo pianką poliuretanową. System pozwala na tworzenie konstrukcji o dużych wymiarach ze 
względu na wykorzystanie wzmocnionych profili.

OKNA ALUMINIOWE NA BAZIE - TM 74HI 

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI BALKONOWYCH UCHYLNO-PRZESUWNYCH

Dopuszczalna szerokość skrzydła
Okna - 1600 mm
Drzwi - 1250 mm

Maksymalny ciężar skrzydła Okna - 200 kg
Drzwi - 200 kg

Współczynnik przenikania ciepła
2Okna - od 1,0 W/m K
2Drzwi - od 1,2 W/m K

Dopuszczalna wysokość skrzydła Okna - 2700 mm
Drzwi - 3000 mm

Odporność na włamanie Okna - RC2, RC3
Drzwi - RC2, RC3
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EMOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZAOKRĄGLONEGO PROFILU SKRZYDŁA I LISTWY PRZYSZYBOWEJ

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72
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OKNA Z UKRYTYMI ZAWIASAMI - 
ROTO DESIGNO

Jeśli zależy nam na oryginalnym wyglądzie salonu, warto dokładnie zadbać o wszelkie detale wystroju. 
W przypadku okien najlepiej zamówić takie, w których nie będzie widać zawiasów. Dzięki temu nawet po 
kolejnym przemeblowaniu będą pasowały do koncepcji wnętrza. 

Jaka jest różnica między zawiasami ukrytymi a nawierzchniowymi?
Zawiasy wierzchnie to tradycyjne rozwiązanie opierające się na widocznych z zewnątrz zawiasach czopowych 
z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach. Z kolei mechanizm zawiasów Roto Designo jest ukryty pod 
przylgą skrzydła i tym samym pozostaje niewidoczny od zewnątrz. Nawet jeśli okna nie mają ekskluzywnego 
designu, bez widocznych zawiasów wyglądają lekko i elegancko. Zastosowanie takiego rozwiązania wpływa 
nie tylko na estetykę, ale poprawia również funkcjonalność i szczelność okien. 

Okna z zawiasami ukrytymi można zamówić w wersji rozwiernej i rozwierno-uchylnej, w różnych kształtach. 

Masa skrzydła z zawiasami ukrytymi może wynieść nawet do 180 kg. 

To istotne, gdyż dzięki dużej dopuszczalnej masie możliwe jest wykonanie okien 
o znacznych rozmiarach z ciężkimi pakietami dźwiękoszczelnymi czy termoizo-
lacyjnymi, które świetnie chronią przed mrozem i hałaśliwym sąsiedztwem. 

więcej na: www.roto.pl
Zawiasy Roto Designo po zamknięciu okna chowają się w przestrzeni między 
ramą skrzydła i ościeżnicy. Powierzchnia okna jest idealnie gładka i nie wystają 
z niej zbędne elementy, na których gromadziłby się kurz i bród. Takie okno zdecy-
dowanie łatwiej utrzymać w czystości.
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OKNA Z ZAWIASAMI NAWIERZCHNIOWYMI - ROTO AL

OKNA Z ZAWIASAMI EKONOMICZNYMI - ROTO NT AL

System okuć idealnie nadaje się do konstrukcji okien i drzwi balkonowych z aluminium, pozwalając na realizację rozwiązań o dowolnym 
kształcie i rozmiarze, w wersji polakierowanej na 5 kolorów. Skrzydła okienne/drzwiowe powstające na jego bazie mogą osiągać nawet do 
2700 mm wysokości i 160 kg. Rozwiązanie pozwala na zastosowanie wszystkich tradycyjnych sposobów otwierania: rozwierno-
uchylnych, rozwiernych, uchylnych czy dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem i TiltFirst. Spełnia wymagania klas odporności RC1-RC3.

Roto NT AL to ekonomiczny system okuć umożliwiający wyposażenie okna w dodatkowe akcesoria: hamulec w klamce, wielostopniową 
mikrowentylację czy umieszczenie klamki w dolnym ramieniu skrzydła. Okna można wykonać w wersji z widocznymi lub z ukrytymi zawiasami, 
we wszystkich kształtach i sposobach otwierania oraz z wersji antywyważeniowej. Do zawiasów można zamówić osłonki dopasowane 
kolorystycznie do klamek.

Zawiasy nawierzchniowe ROTO AL to rozwiązanie opierające się na widocznych z zewnątrz zawiasach z możliwością regulacji:
w pionie i w poziomie oraz regulacji docisku, co pozwala na precyzyjne ustawienie położenia skrzydła względem ościeżnicy.

OKNA DWUSKRZYDŁOWE 
Z RUCHOMYM SŁUPKIEM ROTO ST

Okna dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem nie są podzielone 
po otwarciu w żadnym miejscu, przez co stwarzają wrażenie 
większej przestrzeni. Pierwsze okno otwierane jest tradycyjnie 
klamką, a drugie – dźwignią wygodnie podnoszoną do pozycji 
poziomej, niewidoczną po zamknięciu okna. Okna można zamó-
wić także w wersji antywyważeniowej w klasach RC2 i RC3. 
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W ofercie sieci Oknaaluminiowe.pl znajdują się klamki firmy ROTO w wersji standardowej lub wyposażone w kluczyk.

KLAMKI OKIENNE

Klamki do okien tworzą wraz z profilem najważniejszy element decydujący o estetyce okna. 

Forma i kolorystyka klamek stanowią skarbnicę kreatywnych możliwości, które przypadną do gustu zwolennikom zarówno klasycznego, 
jak i nowoczesnego stylu. Klamki Roto odznaczają się dużą trwałością i niezawodnością działania potwierdzoną certyfikatami RAL. 

Roto Line - 
Klamka bezrozetkowa

Przeznaczone do okuć:
NT AL, NT AL Designo

R01.5 Rozeta okrągła do 
klamek bezrozetkowych
Przeznaczone do okuć:
NT AL, NT AL Designo

Roto Line - R01.5
Zamykana na kluczyk

Przeznaczone do okuć:
NT AL, NT AL Designo

Roto Line - 
Standard

Przeznaczone do okuć:
NT AL, NT AL Designo

R01.5Roto Line - R01.5
Zamykana na kluczyk

Przeznaczone do okuć:
AL, Designio

Roto Line - 
Standard

Przeznaczone do okuć:
AL, Designio

R01.5 Przykład 
klamki 

bezrozetkowej

Kolorystyka klamek - W stałym asortymencie punktów sprzedaży klamki występują w następujących kolorach:

R01.5 - SREBRNY R05.4 - CIEMNY BRĄZ R06.2 - CZARNY MAT R07.2 - BIAŁY R03.4 - NIRO DESIGN

Kolory niestandardowe dostępne są wyłącznie na zamówienie. 
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Zdalne sterowanie pozwala na zaprogramowanie dokładnego czasu uchylenia i zamknięcia okna, istnieje też możliwość 
połączenia z czujnikami wilgotności powietrza znajdującymi się w pomieszczeniu, które na podstawie swoich odczytów 
doprowadzą odpowiednio do uchylenia lub zamknięcia okna. 

NAPĘD ELEKTRYCZNY

Elektroniczny napęd Roto E-Tec Drive automatycznie steruje otwieraniem i zamykaniem okien.

Potrafi bezgłośnie uchylić skrzydło do 12 cm oraz zamknąć je i ponownie zaryglować. Funkcje te uruchamia się poprzez włącznik 
ścienny albo za pośrednictwem systemu zdalnego sterowania.

Programator umożliwia ustawienie godzin w ciągu dnia (a czujniki pogodowe – określonej wartości wilgoci, temperatury lub 
dwutlenku węgla), w których okno ma być uchylone, a następnie zamknięte i całkowicie zaryglowane. Poza zegarem i termometrem 
w system sterowania można włączyć czujniki wiatru i deszczu, co zwiększa dodatkowo bezpieczeństwo domowników.

Napęd, zintegrowany w obwodzie okucia, jest niewidoczny zarówno od wewnątrznej, jak i od zewnątrznej strony. Dzięki temu w ża-
den sposób nie zaburza estetyki okna. Jest to rozwiązanie przeznaczone do pomieszczeń o dużej wilgotności, np. do łazienek, ide-
alnie sprawdza się też w przypadku okien trudnodostępnych lub całkowicie niedostępnych np. na klatkach schodowych.

Możliwość ustawienia dowolnego kąta uchyłu okna.
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ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE 

Okna i drzwi balkonowe na parterze domu są najbardziej narażone na włamanie. Jednocześnie powinny mieć one estetyczny 
wygląd ze względu na reprezentacyjny charakter usytuowanych tam pomieszczeń. 

Do podstawowego zabezpieczenia antywłamaniowego okna aluminiowego zaliczamy:

- specjalną klamkę Secustic z ukrytym mechanizmem zabezpieczającym lub zamykaną na klucz, 

- co najmniej jeden punkt antywyważeniowy składający się z czopów i zaczepów antywyważeniowych.

Zabezpieczenie 
antywyważeniowe 

czop RC2

Czop standard 
zapewniający 

docisk skrzydła
Sygnalizator otwarcia – 

kontrakton
Punkt ryglujący 

RC3

Zabezpieczenie 
antywyważeniowe 

czop RC3

Czop standard 
w listwie 

popychacza

Kontaktron Roto MVS to elektroniczne zabezpieczenie okna połączone z systemem alarmowym lub z monitoringiem. 
W momencie przerwania pola magnetycznego, np. podczas próby otwarcia okna, gdy alarm jest uzbrojony, ukryty pod 
przylgą skrzydła czujnik wysyła do centrali systemu alarmowego sygnał o próbie włamania. 

W oknach na wyższych kondygnacjach, 
niedostępnych z ziemi czy z balkonu wystarczy 
zastosować czujniki kontroli dostępu Roto MVS.

Okna i drzwi tarasowe dostępne z ziemi i z balkonu 
powinny posiadać zabezpieczenia antywyważeniowe 
klasy RC2 lub RC3 oraz czujniki kontroli dostępu Roto MVS.
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Natomiast jeśli chcemy kupić okna antywłamaniowe, musimy zapytać sprzedawcę o certyfikat RC2 lub RC3 dla całego okna. 
Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed okazjonalnym włamywaczem jest połączenie zabezpieczeń mechanicznych 
(np. okno z certyfikatem RC2) i elektronicznych, czyli czujników kontroli otwarcia Roto MVS.

Bezpieczne korzystanie z okien umożliwia blokada błędnego położenia klamki, z którą okno nie wyczepia się z zawiasu, płynnie 
przechodząc z pozycji otwartej do uchylnej.



OKNO W POKOJU DZIECKA

Okna w pokoju dziecięcym najlepiej wyposażyć w mechanizm zabezpieczający Roto „TiltFirst”, który powoduje, 
że najpierw skrzydło jest uchylane, a dopiero następnie otwierane. 

To zupełnie odwrotnie niż w tradycyjnych oknach. Dodatkowo, specjalna klamka uruchamiająca ten mechanizm 
jest wyposażona w zamek. Po jej przekręceniu o 90° okno można tylko uchylić, ale nie da się go otworzyć. 
Dopiero przekręcenie klucza w zamku zwalnia blokadę i pozwala na ustawienie klamki do góry, a tym samym na 
otwarcie skrzydła. Mechanizm blokujący uruchamia się automatycznie po zamknięciu okna i ponownym 
przekręceniu klamki do pozycji uchylenia.

Elektrycznie sterowane szyby w samochodzie można zablokować przed otwarciem przez dzieci jednym 
przyciskiem. Warto podobne rozwiązanie zastosować także w oknach zamontowanych w dziecięcych 
pokojach. Zwłaszcza, gdy znajdują się one na piętrze.

OKNA Z OGRANICZNIKIEM ROZWARCIA

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem oferowanym przez naszą sieć jest ogranicznik rozwarcia z hamulcem. Jego 
podstawowym zadaniem jest zabezpieczanie przed przypadkowym i nagłym zamknięciem. Rozwiązanie eliminuje 
niebezpieczeństwo uderzenia skrzydła lub klamki o ramę albo ścianę. 

Dostępne są dwa rodzaje hamulców decydujące o kącie rozwarcia skrzydła. Pierwszy pozwala na otworzenie skrzydła do 
określonego kąta np. 90°, drugi - sterowany klamką - daje możliwość wyboru położenia skrzydła i zablokowania jego 
pozycji. Drugie rozwiązanie pozwala na swobodne wietrzenie pomieszczeń w okresie letnim. 

Ogranicznik rozwarcia zalecany jest przede wszystkim w przypadku rozwieranych okien i drzwi balkonowych.
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OKUCIA DO DRZWI BALKONOWYCH UCHYLNO-PRZESUWNYCH 
ROTO PATIO ALVERSA

Okna i drzwi tarasowe przesuwne wpuszczają światło do wnętrza pomieszczenia, tworząc idealne połączenie przestrzeni mieszkalnej i otoczenia 
zewnętrznego. Systemy przesuwne zajmują mniej miejsca, pozwalając na swobodę aranżacji przestrzeni. Ich obsługa jest wygodniejsza niż w przypadku 
tradycyjnych drzwi balkonowych otwieranych do wewnątrz.

Uniwersalne zastosowanie

Dzięki modułowej konstrukcji Roto Patio Alversa spełnia indywidualne oczekiwania klientów. Jeden system umożliwia trzy różne rozwiązania. Roto Patio 
Alversa można bowiem zaprojektować jako system równolegle lub uchylno-przesuwny. W zależności od wskazanego wariantu istnieje możliwość wyboru 
mikrowenylacji lub wentylacji w pozycji uchylnej.

BEZPIECZNY DOM

Drzwi balkonowe i tarasowe to słabe punkty najczęściej wykorzystywane przez włamywaczy. Za pomocą 
elementów antywyważeniowych, takich jak zaczepy antywyważeniowe oraz klamki zamykane na klucz 
można dopasować stopień zabezpieczeń do indywidualnych potrzeb bezpieczeństwa. 

KOMFORT UŻYTKOWANIA

Innowacyjny mechanizm otwierania i zamykania systemów równolegle przesuwnych umożliwia ciche i bez-
szelestne przesuwanie. 

Specjalne elementy amortyzujące zapewniają optymalne domykanie i odsuwanie skrzydeł. Wszystkie warianty 
równolegle przesuwne można ponadto intuicyjnie obsługiwać tak jak tradycyjne okna rozwierno-uchylne. Za-
stosowanie standardowych klamek okiennych np. Roto Line nadaje systemom przesuwnym i oknom rozwier-
no-uchylnym jednolity wygląd we wszystkich pomieszczeniach.

System Roto Patio Alversa można wyposażyć opcjonalnie w niewidoczną od zewnątrz mikrowentylację. Skrzydło 
jest z każdej strony odstawione od ramy o kilka milimetrów, ale od zewnątrz okno wygląda na zamknięte. 

MIKROWENTYLACJA
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W ofercie sieci Oknaaluminiowe.pl znajdują się klamki firmy ROTO w wersji standardowej lub wyposażone w kluczyk.

KLAMKI DO DRZWI BALKONOWYCH

Klamki do drzwi tarasowych tworzą wraz z profilem najważniejszy element decydujący o estetyce okna. 

Forma i kolorystyka klamek stanowią skarbnicę kreatywnych możliwości, które przypadną do gustu zwolennikom zarówno klasycznego, 
jak i nowoczesnego stylu. Klamki Roto odznaczają się dużą trwałością i niezawodnością działania potwierdzoną certyfikatami RAL. 

Roto Line 
z kluczykiem - R05.4
Kolor: ciemny brąz

Roto Line 
Standard - R05.4

Kolor: ciemny brąz

Roto Line 
Standard - R07.2

Kolor: biały

Roto Line 
z kluczykiem - R06.2

Kolor: czarny mat
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Zatrzask balkonowy można zastosować w systemach Roto AL z ukrytą i widoczną stroną zawiasową oraz w NT AL i NT AL Designo. Zatrzask 
może być umieszczony na dolnej lub pionowej krawędzi skrzydła po stronie klamki. Przytrzymuje skrzydło drzwi w ościeżnicy, np. po wyjściu 
na balkon. Pochwyt można stosować do każdych drzwi balkonowych niezależnie od systemu okuć. Pozwala wygodnie dociągnąć skrzydło do 
ościeżnicy, w której przytrzymuje go zatrzask balkonowy.

Zatrzask balkonowy z pochwytem

Roto Line
Standard - R01.5

Kolor: srebrny

 Roto Line 
Standard - R06.2
Kolor: czarny mat

Roto Line 
Standard - R05.4
Kolor: ciemy brąz

Roto Line
Standard - R05.4
Kolor: ciemy brąz

 



DRZWI HARMONIJKOWE
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Możliwe do wykonania na bazie 
systemu TM 74HI
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Podziału pomieszczenia na strefy można dokonać w prosty sposób za pomocą, występującego w dwóch warian-
tach, rozwiązania drzwi harmonijkowych. 

W pierwszej konfiguracji drzwi zbudowane są zazwyczaj ze skrzydła uchylno-rozwieranego oraz dwóch lub większej 
liczby skrzydeł, które po przesunięciu w bok składają się na wzór harmonijki. Drzwi harmonijkowe o takiej budowie 
pozwalają na otwarcie skrzydła rozwieranego, zapewniając możliwość przejścia bez konieczności otwierania części 
zsuwanej. Druga opcja przewiduje możliwość zsuwania na jedną stronę wszystkich skrzydeł drzwi, dzięki czemu 
uzyskujemy maksymalne światło przejścia. Niezależnie od wybranego wariantu otwierania w minimalnej konfiguracji 
drzwi skonstruowane są z trzech skrzydeł, a w maksymalnej z sześciu. Ponadto, maksymalne gabaryty konstrukcji 
wynoszą 6000x2500 mm (długość x wysokość). Składające się części drzwi przemieszczają się za pomocą prowadnic 
umiejscowionych w progu. Aby uzyskać przestrzeń bez barier, polecamy rozwiązanie niskiego progu.

Maksymalne gabaryty

Ilość skrzydeł

6000 x 2500 mm

od 3 do 6

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72



OKNA Z UKRYTYM SKRZYDŁEM

Okno z ukrytym skrzydłem to rozwiązanie nowoczesne, w ramach którego od strony zewnętrznej nie da się odróżnić 
elementów otwieranych okna od elementów stałych. Prezentowany efekt uzyskuje się dzięki schowaniu profilu skrzydła 
okiennego za profilem ościeżnicy oraz umieszczeniu na jednej płaszczyźnie powierzchni szyb montowanych zarówno 
w polach stałych, jak i otwieranych.  
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Współczynnik przenikania ciepła 2od 1,16 do 1,59 W/m K

Możliwe do wykonania na bazie 
systemu TM 77HI, TM 74HI

Dopuszczalna szerokość skrzydła 1600 mm

Dopuszczalna wysokość skrzydła 2700 mm

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72

Konstrukcję okna z ukrytym skrzydłem obrazuje realizacja okien klatki schodowej
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ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE YAWAL PRESTIGE
Na przestrzeni ostatnich lat rola drzwi wejściowych uległa zmianie. Oczywiście ich najważniejszym zadaniem nadal pozostaje 
zabezpieczanie wnętrza domu przed intruzami i chłodem. Niemniej drzwi stanowią obecnie wizytówkę naszego domu, 
odpowiadają za pierwsze wrażenie, dlatego bardzo ważne jest, aby razem z elewacją i oknami tworzyły spójną całość. 

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
Do projektów architektonicznych domów przebojem weszły aluminiowe drzwi panelowe, które charakteryzują się dużą 
stabilnością i odpornością na odkształcenia nawet w przypadku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Drzwi aluminiowe Yawal Prestige zapewniają domownikom ciepło, bezpieczeństwo i komfort. Bardzo wysoki poziom izolacji 
2termicznej (Uf od 1,1 W/m K) i akustycznej (Rw = 33 dB) oraz wodoszczelności (klasa 7A) osiągany jest dzięki trzykomorowej 

budowie profili, stosowaniu najnowocześniejszych przekładek termicznych oraz szeregu uszczelek wewnętrznych i zew-
nętrznych. Drzwi Prestige dzięki przyjaznej dla środowiska, złożonej konstrukcji zatrzymują ciepło wewnątrz w czasie zimy, 
równocześnie zapewniając przyjemny chłód latem, co przekłada się na obniżenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie czy 
klimatyzację. 

PEŁNA AUTOMATYZACJA
Coraz popularniejsze stają się inteligentne rozwiązania systemowe pozwalające na zdalne sterowanie czy dostęp 
bez konieczności używania klucza. Istnieje wiele możliwych do zastosowania udogodnień, takich jak: nadajniki 
dające domownikom możliwość otwierania drzwi wejściowych pilotem, moduły video z panelem obsługowym 
odpowiadające za monitoring sytuacji na zewnątrz domu czy czujniki ruchu umieszczone w strefie wyjścia. 
Nowinką techniczną jest biometryczny system dostępu z czytnikiem linii papilarnych, dzięki któremu możemy 
otworzyć drzwi już jednym dotknięciem palca. 

Już sama budowa drzwi oferowanych przez Oknaaluminiowe.pl gwarantuje domownikom bezpieczeństwo, możliwe jest jednak 
zwiększenie poziomu zabezpieczeń poprzez dodanie zasuwnic wielopunktowych czy bolców antywłamaniowych montowanych 
od strony zawiasów. Jeśli projekt drzwi zakłada instalację elementów przeszklonych, są one wykonywane z hartowanego szkła. 
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NIEPOWTARZALNY STYL
Przygotowywane na wymiar aluminiowe drzwi Prestige podkreślą indywidualny styl każdego domu. W zależności od 
tego, czy poszukujemy drzwi do nowoczesnego budownictwa czy do budynków poddawanych renowacji, możemy 
uzyskać idealnie dopasowany produkt dzięki swobodzie doboru formy, kolorystyki, struktury i wyposażenia. 

Liczba konfiguracji jest praktycznie nieograniczona, warto więc poświęcić chwilę na określenie właściwej kombinacji 
ramy ościeżnicy, ramy skrzydła i wypełnienia drzwi. Konstrukcja paneli drzwiowych Yawal daje klientom możliwość 
wykonania skrzydeł drzwi w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy, dzięki czemu profil skrzydła jest niewi-
doczny. Zaawansowana technologia produkcji umożliwia nanoszenie ozdobnych aplikacji, wykonywanie artys-
tycznych frezów oraz stosowanie różnego rodzaju szklenia. 

SUBTELNE DETALE
Klasycznym rozwiązaniem, które pięknie się prezentuje zwłaszcza w tradycyjnym budownictwie, są zawiasy 
nawierzchniowe firmy Wala, z kolei efekt jednolitej i gładkiej powierzchni bez widocznych okuć uzyskamy poprzez 
zastosowanie zawiasów ukrytych. Trzecią opcją są regulowane w kilku płaszczyznach zawiasy rolkowe, które współgrają 
z liniami profilu drzwi. Indywidualny charakter naszego wejścia możemy zaakcentować, wybierając klamki i pochwyty 
marki Wala harmonizujące z pozostałymi elementami drzwi. Formy klamek wyraźnie ewoluują w kierunku jak najprost-
szych kształtów. W ofercie partnera strategicznego sieci Oknaaluminiowe.pl - firmy Wala - znajdują się pochwyty 
w kwadratowym, prostokątnym, owalnym i okrągłym kształcie. Wykonywane są ze stali szlachetnej, charakteryzują się 
trwałością, imponującym wzornictwem i najwyższą jakością wykonania.

Niepowtarzalny charakter intensyfikuje bogata gama kolorów dostarczanych przez jednego z najlepszych dostaw-
ców na rynku - IGP Pulvertechnik. Zwolennicy nowoczesnego stylu mają możliwość wyboru między powłokami 
z palety RAL, powierzchniami anodowanymi, odcieniami metalicznymi lub efektami strukturalnymi. Z kolei miłośnicy 
przytulnych, tradycyjnych aranżacji mogą postawić na panele szklane lub imitujące wygląd drewna.

Niemal nieskończone możliwości kształtowania wyglądu drzwi Prestige uzupełnia bogaty asortyment zawiasów, po-
chwytów, zamków i klamek. 
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SYSTEM DRZWI PANELOWYCH - TM 77HI Prestige

TM 77HI Prestige to najwyższej jakości system drzwi wejściowych do domów jedno lub wielorodzinnych. Rozwiązanie 
pozwala na wykonanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy (niewidoczny profil skrzydła) lub 
jednostronnie zlicowanych. Dzięki zastosowaniu trójkomorowego systemu izolacji termicznej oraz nowatorskich 
przekładek termicznych również w wersji bisolarnej produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami cieplnymi 
oraz eliminacją naprężeń cieplnych wywołanych różnicami temperatur. 

System ten pozwala obniżyć zużycie energii, dzięki czemu wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji domu. System 
drzwi panelowych jest kompatybilny z systemem okiennym TM 77HI, co umożliwia stworzenie konstrukcji w różnych 
konfiguracjach. 

Współczynnik przenikania ciepła

Maksymalny ciężar skrzydła 

Dopuszczalna szerokość skrzydła 

Dopuszczalna wysokość skrzydła 

Odporność na włamanie

2od 0,7 W/m K

120 kg

1300 mm

2600 mm

RC2
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Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72
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HIGIEJA
Charakterystyka: max. wymiar  

Panel dwustronny lub jednostronny.
Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby. 

Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych 
oraz w kolorach drewnopodobnych.

panelu: 1250x2500 mm.
NIKE

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny.

Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel. 
Możliwość malowania we wszystkich kolorach

palety RAL oraz kolorach strukturalnych. 
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodobnym. 

Charakterystyka: 
KLIO 

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny.

Od strony zewnętrznej naklejane ozdoby ze stali nierdzewnej 
umieszczone we frezach, od strony wewnętrznej gładki panel. 

Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych

oraz w kolorach drewnopodobnych. 

Charakterystyka: 
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EUROPA
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 

Panel dwustronny lub jednostronny. 
Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby.

Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodbnym.

Charakterystyka: 
DAFNE 

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny. 

Od strony zewnętrznej i wewnętrznej gładka blacha.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.

Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych 

oraz w kolorach drewnopodobnych.

Charakterystyka: 
TALIA

max. wymiar  
Panel dwustronny lub jednostronny. 

Od strony zewnętrznej naklejane ozdoby ze stali nierdzewnej, 
od wewnątrz gładki panel. Szyba dwukomorowa, matowa, 
bezpieczna klasy P4. Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.

Charakterystyka: panelu: 1250x2500 mm.
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PERSEFONA 
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 

Panel dwustronny lub jednostronny. 
Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby. 

Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych
oraz w kolorach drewnopodobnych.

Charakterystyka: 
KALIOPE

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny. 

Od strony zewnętrznej naklejane ozdoby ze stali nierdzewnej 
oraz frezy, od wewnątrz gładki panel. Szyba dwukomorowa, 

matowa, bezpieczna klasy P4. Możliwość malowania we 
wszystkich kolorach palety RAL oraz kolorach strukturalnych.

Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodobnym.

Charakterystyka: 
EOS 

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny. 

Od strony zewnętrznej i wewnętrznej gładka blacha.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.

Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, 
kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

Charakterystyka: 
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TEMIDA 
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 

Panel dwustronny lub jednostronny.
Z obu stron gładki panel.

Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych

oraz w kolorach drewnopodobnych.

Charakterystyka: 
HESTIA

max. wymiar: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny. 

Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel. 
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4. 

Mozliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL,
oraz kolorach strukturalnych. Brak możliwości malowania 

w kolorze drewnopodobnym.

Charakterystyka: 
HARMONIA

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny.

Od strony zewnętrznej i wewnętrznej gładka blacha.
Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.

Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych 

oraz w kolorach drewnopodobnych.

Charakterystyka: 
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DEMETER
max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 

Panel dwustronny lub jednostronny.
Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel.

Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich kolorach 

palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodobnym.

Charakterystyka: 
MUZA

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny.

Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel.
Możliwość malowania we wszystkich kolorach 

palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodbnym.

Charakterystyka: 
KORA 

max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. 
Panel dwustronny lub jednostronny.

Z obu stron drzwi ramka ze stali nierdzewnej wokół szyby.
Od strony zewnętrznej frezy, od wewnętrzej gładki panel.

Szyba dwukomorowa, matowa, bezpieczna klasy P4.
Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL oraz kolorach strukturalnych.
Brak możliwości malowania w kolorze drewnopodnym.

Charakterystyka: 
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EDrzwi Panelowe Prestige to konstrukcje wyposażone w zawiasy czołowych producentów 
okuć. Dobrze dobrane okucia gwarantują użytkownikom bezawaryjność działania, bezpie-
czeństwo oraz atrakcyjny efekt wizualny. 
W zależności od preferowanego stylu użytkownicy mogą wybierać pomiędzy zawiasami 
ukrytymi, które gwarantują efekt gładkiej, jednolitej powierzchni, zawiasami rolkowymi – 
regulowanymi w kilku płaszczyznach oraz klasycznymi zawiasami nawierzchniowymi.  

ZAWIASY

Zawias ukryty Zawias rolkowy
firmy WALA - str. 45

dowrębowy - Zawias nawierzchniowy
firmy WALA - str. 45

PRZESZKLENIA
Drzwi zewnętrzne, doświetla boczne i naświetla górne są wyposażone standardowo w pakiety 
szybowe o grubości do 68 mm w wersji przezroczystej, ornamentowej i matowej.

Możliwość wykonania paneli 
w oparciu o indywidualne 

wymagania klienta. 
Zakres szerokości frezowania:

od 10 mm do 60 mm.

FREZY
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ZAMKI DO DRZWI PANELOWYCH

Zamki elektromotoryczne 
Grupa zamków sprawdzająca się idealnie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie rozwiązań 
mechanicznych i elektronicznych. Łączą w sobie dwie ważne dla użytkownika cechy: łatwość obsługi oraz 
wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych. Rozwiązanie stosowane w drzwiach z kontrolą dostę-
pu. W ofercie sieci znajdują się zamki wyposażone w zaczep lub rolkę. Pracą zamków można sterować 
zarówno w sposób mechaniczny, jak i zdalnie.  

Zestaw biometryczny 
do zabudowy na drzwiach

Zestaw z klawiaturą 
kodową, montaż na drzwiach

Zamki biometryczne do zabudowy na drzwiach

Zamki z klawiaturą kodową do zabudowy na drzwiach

Metoda działania rozwiązania jest prosta, w pamięci zamka przechowywane są wzorce linii papilarnych domowników, 
którzy po przyłożeniu palca do czytnika uzyskują dostęp do domu. W zależności od modelu zamki mogą przechowywać od 
kilkudziesięciu do kilkuset wzorców linii papilarnych. Niektóre modele zamków wyposażone są w funkcję „cichego alarmu”, 
która może przydać się w przypadku intruza, który chce nas zmusić do odryglowania drzwi. Polega ona na możliwości 
zakodowania odcisku palca, który nie tylko otwiera drzwi, ale przede wszystkim wysyła powiadomienie o wtargnięciu do 
grupy interwencyjnej. 

Tego typu rozwiązanie pozwala na odryglowanie drzwi za pomocą kodu. Klawiaturę numeryczną instaluje się bezpośrednio 
na drzwiach na wysokości (od 1,2 m) umożliwiającej obsługę również dzieciom. Klawiatura kodowa posiada podświetlenie 
ułatwiające obsługę nocą. Rozwiązanie odporne na działanie warunków atmosferycznych, takich ja wysoka temperatura 
czy wilgoć. Zabezpieczeniem klawiatury jest wbudowany system blokujący, który blokuje jej działanie w przypadku prób 
manipulacji.

 
Blokada drzwi uniemożliwiająca ich pełne otwarcie. Podstawowym zadaniem sztywnego 
łańcucha jest zabezpieczanie przed niepożądanym wtargnięciem do domu. 

Sztywny łańcuch

 
Elektrozaczep montowany w zamku pozwala na ustawienie trybu 
dziennego, dzięki któremu, aby wejść do domu, wystarczy pociąg-
nąć za pochwyt. Przestawienie przełącznika w tryb nocny sprawia, że 
wejście do środka jest możliwe dopiero po użyciu klucza.   

Przełącznik dzień i noc

Przełącznik dzień / noc
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Poziom ochrony drzwi wejściowych zależy w dużej mierze od właściwych zamków. Bardzo dobrą ochronę zapewniają zamki 
wielopunktowe Roto Safe C600 ryglujące drzwi w kilku punktach równocześnie. Taki zamek składa się z zamka głównego, rygli 
dodatkowych – hako-bolców – i elementów na ościeżnicy, tzw. zaczepów, w których się one zakotwiają. Hako-bolce to rozwią-
zanie dla szczególnie wymagających użytkowników, gdyż w jego skład wchodzą dwa elementy równocześnie. Im więcej takich 
punktów, tym lepszy docisk. Skrzydło lepiej przylega do ościeżnicy, zwiększając szczelność i bezpieczeństwo drzwi.

Solidny zamek z ryglowaniem w 5 punktach 
zwiększa szczelność przylegania nawet lekko 
wypaczonych drzwi o wysokości do 3 metrów. 
Rygiel zamka głównego zabezpiecza przed 
cofnięciem już po pierwszym obrocie klucza. 
Zaletą zamka jest również cicha zapadka.

ZAMKI DO DRZWI PANELOWYCH

RYGIEL Z SZESNASTOMA PUNKTAMI RYGLOWANIA

Przy wyborze drzwi wejściowych oprócz ich wyglądu zwracamy uwagę na to, by zapewniały nam maksimum bezpieczeństwa 
i skutecznie chroniły przed włamaniem. Warto wiedzieć, jak powinny być wyposażone drzwi, aby spełniały te ważne 
wymagania. 

Zamek C600 - hako-bolce i blachy Zamek C600 - hako-bolce i listwa

RYGIEL - DODATKOWY HAKO-BOLEC

Hako-bolce – ryglowanie łączone dla wymagających. Drzwi stale zaryglowane w kilku punktach na całej wysokości nie ulegają wypaczeniu. 
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Rygiel dodatkowy QUAD BOLD w postaci czterech bolców pewnie i bezpiecznie rygluje drzwi 
wejściowe. Drzwi o maksymalnej wysokości 3 metrów wyposażone w wyjątkowo solidne 
zamki listwowe z 16 punktami ryglowania są na całej wysokości równomiernie dociśnięte do 
ościeżnicy, przez co nie wypaczają się przez cały okres użytkowania. 
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Wszystkie wzory drzwi (pojedyncze, podwójne i w wersji rozbudowanej) mogą być wyposażone w pojedyncze doświetla boczne - prawe lub 
lewe oraz naświetle górne. Poniższe rysynki przedstawiają przykłady naświetli i doświetli wykonanych z paneli podklejanych.

PRZYKŁADY DOŚWIETLI W DRZWIACH JEDNO I DWUSKRZYDŁOWYCH

DOŚWIETLA BOCZNE - MAKSYMALNE WYMIARY

NAŚWIETLA GÓRNE - MAKSYMALNE WYMIARY

Zewnętrzne wymiary 
ramy - szerokość

PRZYKŁADY NAŚWIETLI W DRZWIACH 
JEDNO I DWUSKRZYDŁOWYCH

Zewnętrzne wymiary 
ramy - szerokość

dla szkła

dla szkła

dla panelu

dla panelu

6000 mm

2600 mm

1250 mm

2600 mm

2600 mm

1500 mm

2600 mm

1250 mm

dla szkła

dla szkła

dla panelu

dla panelu

Zewnętrzne wymiary 
ramy - wysokość

Zewnętrzne wymiary 
ramy - wysokość

PRZYKŁAD NAŚWIETLA 
I DOŚWIETLI W DRZWIACH 
JEDNOSKRZYDŁOWYCH

NAŚWIETLA / DOŚWIETLA
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KLAMKI DRZWIOWE - ESTETYKA, JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ

KLAMKI WALA W STYLU KLASYCZNYM

Akcesoria dodatkowe

O ostatecznym kształcie i estetyce naszych drzwi decydują przede wszystkim detale. Wybierając klamki, zyskujemy szansę stworzenia unikalnego
 i dopasowanego specjalnie do naszych potrzeb wejścia, które zachwyci każdą odwiedzającą nas osobę. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu rodzinie to podstawowy cel każdego z nas. W tym celu firma WALA stworzyła bogatą ofertę dodatkowych akcesoriów dedykowanych drzwiom 
aluminiowym, w której mieszczą się m.in. produkty zabezpieczające przed wtargnięciem intruzów lub w przypadku zaprószenia ognia. 

Zapewnia właściwą amortyzację skrzydła 
podczas otwierania oraz eliminuje problem 
powstawania zagłębień i uszkodzeń w drzwiach.

Zapobiega w trakcie pożaru odginaniu 
i deformacji skrzydła drzwiowego 
w wyniku działania wysokiej temperatury.

Zabezpieczenie antywłamaniowe 
montowane od strony zawiasów na 
skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy.

Klamka H2 - długi szyldGałko-klamka H3 - długi szyld Klamka H1 - długi szyldKlamki z krótkim szyldem na rozecie owalnej

Stoper podłogowy WST Bolec antywyważeniowy WBABolec przeciwpożarowy WBP

Klamka H2 - krótki szyldKlamka H1 - krótki szyldGałko-klamka H2 - krótki szyld
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KLAMKI W STYLU NOWOCZESNYM

Gałka stała lub obrotowa Rozety

Obecnie popularne są szyldy 
minimalistyczne oraz pochwyty 

ze stali nierdzewnej.
Na ilustracji widoczny jest 

pierścień dekoracyjny
używany zamiast 

klasycznych rozet.
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POCHWYTY DRZWIOWE - 
ESTETYKA, JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ
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Uchwyty WALA doskonale pasują do nowoczesnego i klasycznego wzornictwa drzwi. Wszystkie drzwi są standardowo wyposażone w klamkę wewnętrzną 
(w powłoce imitującej inox) i pochwyt zewnętrzny, które wykonuje się ze stali nierdzewnej oraz pochwyt zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej. 

POCHWYTY KIESZENIOWE

K4-250X200 K1-200X200 K1-250X150

K3-200X200 K4-250X200 K5-200

Umożliwiamy stworzenie własnej kompozycji wyposażenia. Pochwyty ze stali nierdzewnej dostępne są w różnych kształtach: odgiętym lub prostym oraz 
w różnych rozstawach. W ofercie na zamówienie dostępne są dodatkowe wzory uchwytów.

Alternatywą dla tradycyjnych pochwytów drzwiowych są eleganckie i minimalistyczne uchwyty kieszeniowe 
marki Wala montowane w aluminiowych drzwiach panelowych. W zależności od wymogów inwestorów 
prywatnych występują w różnych kolorach i kształtach. Istnieje również możliwość instalacji podświetlenia. 

Długość pochwytu dostosowywana jest 
do indywidualnych potrzeb klienta.

Min. długość - 40 cm, max. - 250 cm, 
różnica długości - co 10 cm
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POCHWYTY DRZWIOWE - 
ESTETYKA, JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ
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Q10B 40x10 QS 40X20 z czytnikiem

Q10 40x40 z czytnikiem P10B Ø30 P45B Ø30 P45 P45D Q45X 40x10 Q45X 40x10

PS PS-W

Prezentowane poniżej pochwyty przedstawiają tylko część modeli dostępnych w ofercie sieci Oknaaluminiowe.pl. Pełna oferta pochwytów wraz z ofertą rozwiązań z zakresu automatyki 
otwierania i zamykania dostępna jest w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży oraz na stronie firmy WALA.
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POCHWYTY DRZWIOWE - 
ESTETYKA, JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ

W pojęciu inteligentnego domu mieszczą się nie tylko rozwiązania z zakresu wentylacji, oświetlenia czy klimatyzacji, ale również takie, które ułatwiają nam otwieranie i zamykanie drzwi i okien. 
Firma WALA oferuje szeroki asortyment pochwytów z wmontowanymi systemami inteligentnego dostępu. 

Uchwyt biometryczny 
z czytnikiem linii papilarnych EKEY

Uchwyt 
z sensorem dotyku

Uchwyt biometryczny z czytnikiem 
linii papilarnych IDENCOM

Uchwyt 
z klawiaturą numeryczną

Czytnik EKEY dedykowany jest dla 
odbiorców indywidualnych. Idealnie 
sprawdza się w domach 
jednorodzinnych i małych osiedlach. 
Pamięć czytnika pozwala na 
przechowywanie aż do 99 wzorców linii 
papilarnych. Dla bezpieczeństwa zaleca 
się dodawanie do systemu palca lewej 
i prawej dłoni. 

Jest to niezwykle komfortowe 
rozwiązanie pozwalające na 
swobodne otwieranie drzwi 
poprzez dotknięcie pochwytu. 
Po ręcznym zamknięciu drzwi lub 
ich domknięciu poprzez 
samozamykacz następuje ich 
ponownie zaryglowanie. 

System odporny na manipulacje, 
prezentuje najwyższy stopień 
rozpoznawalności nawet 
w przypadku zmieniających się 
rozmiarów dłoni u dzieci lub 
urazów palca. Nie pozostawia 
odcisków linii papilarnych. 
Obsługa czytnika jest niezwykle 
prosta. Sensor jest integrowany 
z uchwytem. 

Klawiatura numeryczna jest 
kompatybilna z zamkami 
elektromechanicznymi 
i elektrozaczepami. Rozwiązanie 
posiada mechanizm blokady, 
zwyczajowo występujący 
w bankomatach, dzięki któremu 
klawiatura odporna jest na 
manipulację. Osoba 
upoważniona może jednak łatwo 
odblokować mechanizm. 
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Wybierając drzwi do naszego wymarzonego domu, musimy zastanowić się nad wieloma istotnymi kwestiami związanymi z ich konstrukcją. Jedna z podstawowych decyzji, jaką musimy podjąć, 
dotyczy wyboru zawiasów drzwiowych. W tym przypadku warto zdać się na produkty czołowego dostawcy okuć drzwiowych firmy WALA oferującej m.in. zawiasy nawierzchniowe i rolkowe 
charakteryzujące się 14 klasą wytrzymałości CE.

Zawias nawierzchniowy Wala
Zawiasy nawierzchniowe gwarantują łatwy montaż i regulację w trzech płaszczyznach bez 
konieczności demontażu skrzydła. Zawiasy do wyboru występują w wersji dwu lub trzy-
częściowej. Ich konstrukcja i bogate wzornictwo sprawiają, że zawiasy nawierzchniowe chara-
kteryzują się nie tylko trwałością, ale również estetycznym wyglądem.

Zawias rolkowy 
Swoją stylistyką nawiązuje do najnowszych trendów architektonicznych. Pozwala na łatwą 
i niezależną regulację w trzech osiach. Zakres regulacji obejmuje: wysokość, szczelinę 
i docisk uszczelki. Rozwiązanie idealne dla zabudowy indywidualnej i witrynowej.

Wala

Odbojnice
Zabezpieczenie wypełnienia drzwiowego przed przypadkowym uszkodzeniem w wyniku uderzenia np. rowerem czy wózkiem.

NAJNOWSZA GENERACJA ZAMOCOWAŃ 
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

ZAW
IA

SY D
O

 D
RZW

I PA
N

ELO
W

YC
H

 / O
D

BO
JN

IC
E

Zawias nawierzchniowy
WX 3SK Niesymetryczny 

Zawias nawierzchniowy
WX 2SK Niesymetryczny 
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OGRÓD ZACZYNA SIĘ W DOMU 
DRZWI TARASOWE

Duże przeszklenia przestają być wyłącznie domeną nowoczesnego budownictwa, coraz 
częściej w projektach domów jednorodzinnych pojawiają się tarasy i balkony stanowiące 
naturalne przedłużenie powierzchni mieszkalnej. Dążąc do zapewnienia tej przestrzeni 
właściwej oprawy, warto zdecydować się na aluminiowe drzwi tarasowe. 

Przeszklone ściany nadadzą wnętrzu nowoczesny i elegancki wygląd, powiększając 
optycznie powierzchnię pomieszczeń oraz otwierając dom na piękno zewnętrznego oto-
czenia. Właściwie zaprojektowane i usytuowane względem stron świata wyjście na taras 
zwiększy dopływ naturalnego światła oraz zapewni optymalną aranżację przestrzeni. 
Drzwi tarasowe nie zajmują bowiem dużo miejsca, ponieważ ich skrzydła podczas otwie-
rania przesuwają się równolegle względem siebie. 

Oprócz względów estetycznych bardzo ważną rolę odgrywają parametry techniczne projektowanych 
rozwiązań, do których nasza sieć przykłada szczególną uwagę. Aby drzwi tarasowe spełniały swoje 
zadanie przez cały rok, nie powodując strat energii, należy zadbać o właściwy poziom izolacyjności 
termicznej, akustycznej, odporności na obciążenie wiatrem oraz wodoszczelności. Yawal konstruuje 
przegrody spełniające wymagania ustanawiane do domów pasywnych, zapewniając współczynnik prze-

2nikania ciepła Uw o wielkości od 0,8 W/m K (DP 180).

Zdarza się czasem, że u zainteresowanych takim rozwiązaniem osób pojawiają się wątpliwości. Czy 
wielkoformatowe przeszklenia nie obniżą poziomu bezpieczeństwa mojej rodziny? Z całą pewnością nie! 
Ochronę antywłamaniową podwyższają: stabilność materiałowa profili aluminiowych, solidne systemy 
okuć firmy Hautau i firmy Roto oraz szyby o najwyższych dostępnych klasach antywłamaniowych.
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UNIKALNE ROZWIĄZANIA

Systemy drzwi tarasowych Yawal pozwalają na stworzenie niepowtarzalnych i funkcjonalnych konstrukcji 
dopasowanych do potrzeb użytkowników. Drzwi ze względu na rodzaj zastosowanych okuć dzielimy na:

- podnoszono-przesuwne (HS),

- uchylno-przesuwne (Patio Alversa) - rozwiązanie omówione na str. 24

- rozwierane oraz rozwierano-uchylne, w tym rozwiązanie z niskim progiem,

- harmonijkowe - rozwiązanie omówione na str. 26

Najwyższej klasy okucia sprawiają, iż otwieranie jest bardzo łatwe i praktycznie bezgłośne – idealne dla 
osób ceniących komfort. Wystarczy jeden ruch ręką, aby zaniknęła granica między światem wewnątrz 
domu a jego otoczeniem. Ciekawym rozwiązaniem, zdecydowanie ułatwiającym funkcjonowanie oso-
bom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom, jest ukryty próg zewnętrzny. 

Indywidualny charakter domu uwypukli harmonizująca z elewacją i aranżacją wnętrza kolorystyka drzwi taraso-
wych. Jak w przypadku innych wyrobów z aluminium wybór jest praktycznie nieograniczony: od powierzchni 
lakierowanych, anodowanych i metalicznych po efekty strukturalne. 

Dla osób podziwiających przestrzeń bez granic specjaliści Yawal zaprojektowali oryginalne dopełnienie bryły 
budynku - narożne okno bezsłupkowe pozwalające na tworzenie zjawiskowych panoramicznych przeszkleń. 
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180
DP



DRZWI TARASOWE (PODNOSZONO-PRZESUWNE) - DP 180

DP 180 jest systemem służącym do wykonywania okien i drzwi podnoszono-przesuwnych dla zabudowy zewnętrznej. 
Jest to nowoczesne rozwiązanie, którego podstawę stanowią profile aluminiowe z przekładkami termicznymi. Budowa 
systemu DP 180 ma wpływ na obniżenie strat energii cieplnej, a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów eksploatacji 
projektowanych obiektów.
Produkt przeznaczony jest do stosowania zarówno w obiektach budownictwa mieszkaniowego, jak i użyteczności 
publicznej.
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Współczynnik przenikania ciepła 

Maksymalny ciężar skrzydła

Dopuszczalna szerokość skrzydła

Dopuszczalna wysokość skrzydła

2od 0,8 W/m K

440 kg

3300 mm

3300 mm

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH ORAZ STEROWANYCH AUTOMATYCZNIE
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Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72
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DP



DRZWI TARASOWE (PODNOSZONO-PRZESUWNE) - DP 150T

System DP 150T pozwala na konstruowanie drzwi podnoszono-przesuwnych. Profile aluminiowe do tego systemu 
zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie wysokich parametrów izolacyjności termicznej. System DP 
150T pozwala na wykonywanie konstrukcji o wysokości do 3300 mm i ciężarze skrzydła do 400 kg. Okucia podnoszono-
przesuwne zapewniają komfort i łatwość obsługi nawet tak dużych i ciężkich skrzydeł. Drzwi tego typu stosuje się jako 
przegrody zewnętrzne, wyjścia na taras oraz jako drzwi w ogrodach zimowych. 

Współczynnik przenikania ciepła 

Maksymalny ciężar skrzydła

Dopuszczalna szerokość skrzydła

Dopuszczalna wysokość skrzydła

2od 0,9 W/m K

440 kg

3300 mm

3300 mm
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MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH ORAZ STEROWANYCH AUTOMATYCZNIE

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72
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OKUCIA DO DRZWI TARASOWYCH 
PODNOSZONO-PRZESUWNYCH – 
HAUTAU ATRIUM® HS
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Elastyczny system podnoszono-przesuwny do indywidualnych wymagań precyzyjnie podnosi i prze-
suwa zarówno elementy standardowe,  jak i elementy  wielkogabarytowe o ciężarze do 330 kg, 
a w wersji tandemowej nawet do 440 kg. Technologia okuć HAUTAU ATRIUM® HS odpowiada nowo-
czesnym wymaganiom efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu rozwiązania progu o wy-
sokiej izolacji cieplnej. 

Okucia HS pozwalają na osiągnięcie swobodnego widoku i szerokiej perspektywy. System HAUTAU 
ATRIUM® HS dzięki swojej wyjątkowej nośności - nawet na szerokości 13 m - zapewnia szerokość otwarcia 
wynoszącą ponad 6,5 m, eliminując problem zakłócających widok słupków stałych w przejściu. 

ZALETĄ ROZWIĄZANIA HAUTAU ATRIUM® HS JEST NIEZWYKLE CICHA PRACA SYSTEMU 
GWARANTUJĄCA UŻYTKOWNIKOM WYGODĘ I KOMFORT. 

Dla komfortowej pracy przez wiele lat

Zabezpieczone przed korozją wózki jezdne systemu HAUTAU ATRIUM® HS są 
wyposażone w szczotki do czyszczenia. W efekcie ślad jezdny czyści się samoczynnie 
podczas ruchu. Rolki pozostają zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i długotrwałym 
uszkodzeniem. Podczas otwierania i zamykania okucie podnośno-przesuwne ATRIUM® 
HS wykorzystuje optymalnie siłę dźwigni w zasuwnicy i wózkach jezdnych.

System okuć do drzwi tarasowych pozwala na zastosowanie zaawansowanych tech-
nologicznie rozwiązań m.in. elektrycznego napędu podnośno-przesuwnego.
 
W sprawie inteligentnych rozwiązań automatycznych prosimy pytać w Autoryzowanych 
Punktach Sprzedaży sieci Oknaaluminiowe.pl.
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OKUCIA DO DRZWI TARASOWYCH 
PODNOSZONO-PRZESUWNYCH – 

HAUTAU ATRIUM® HS

Automatyczny system domykania skrzydła ATRIUM® Comfort Close

Rozwiązanie idealne dla miłośników komfortu i precyzji, sprawdzi się nawet w przypadku dużych drzwi 
tarasowych podnoszono-przesuwnych i przesuwnych o ciężarze do 300 kg. Do precyzyjnego, szczelnego 
zamknięcia wystarczy jedynie lekkie popchnięcie skrzydła, które jest łagodnie i lekko wyhamowywane na 
szerokość dłoni przed osiągnięciem głównej krawędzi zamykania i automatycznie dociągane do położenia 
zamknięcia. 

System ATRIUM® Comfort Close charakteryzuje się smukłą konstrukcją, istnieje możliwość późniejszego 
nieskomplikowanego doposażenia rozwiązania.

Mechanizm Systemu ATRIUM® Comfort Close

System ATRIUM® Comfort Close

KLAMKI DO DRZWI TARASOWYCH PODNOSZONO-PRZESUWNYCH ATRIUM HS 300

Wersje kolorystyczne klamek Atrium HS 300 Przykład klamki z pochwytem



Z DBAŁOŚCI O DETALE
PARAPETY SOFTLINE

Montaż okien nie stanowi zakończenia naszych prac, konieczne jest zamontowanie parapetów zewnętrznych, które 
zabezpieczą elewację domu przed zaciekami i wilgocią. Eleganckim i lekkim rozwiązaniem tego problemu mogą być 
aluminiowe parapety Softline. Ich zaokrąglony kształt zapewnia bowiem optymalny odpływ wody poza płaszczyznę 
elewacji i uniemożliwia gromadzenie się zanieczyszczeń. 

Stopy aluminium, z którego wykonane są parapety, pozwalają na stosowanie różnych struktur, kolorów i efektów 
malowania np. odwzorowanie faktury drewna, dzięki czemu wygląd elementu można dopasować do każdego stylu 
architektonicznego, elewacji budynku, okna czy otoczenia zewnętrznego. Parapety pokryte są dodatkowo folią 
polietylenową, która zabezpiecza powierzchnię dekoracyjną przed uszkodzeniami. W zależności od potrzeb 
użytkowników istnieje swoboda doboru szerokości podokienników.

Wykonane z aluminium parapety Softline charakteryzują się dużą sztywnością i odpornością na korozję, ich zaletą jest 
też łatwość czyszczenia. Dopełnieniem rozwiązania są elementy zakończenia i kształt części mocującej dopasowany 
do każdego rodzaju okna wykonanego z tworzywa, drewna i aluminium tak, aby nie zasłaniać otworów odprowadza-
jących wodę. Zakończenia parapetów mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub prefabrykowanego 
aluminium.  
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Grubość

Długość

Szerokość 

Zakończenie

od 1 do 1,8 mm

1000 – 6000 mm

150 mm; 175 mm; 200 mm; 225 mm; 
250 mm; 275 mm; 300 mm; 325 mm; 
350 mm

tworzywo sztuczne/aluminium
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Kolorystyka:
Możliwość wykonania profilu w dowolnym kolorze 
z palety RAL, szczegóły na str. 66-72
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną

Dla uniknięcia strat energii polecamy rozwiązanie 
parapetów ciepłych - przykład montażu na str. 63

SOFTLINE



PONADCZASOWA ELEGANCJA 
OKIENNICE ALUMINIOWE YAWAL ECLIPSE

Piękną i funkcjonalną oprawę każdego okna mogą stanowić okiennice, które odpowiednio dobrane do elewacji i okien 
podkreślą indywidualny styl każdego domu. 
Zewnętrzne osłony okien zwiększają komfort życia mieszkańców, regulując cyrkulację powietrza, nasłonecznienie 
i temperaturę wewnątrz pomieszczeń, ograniczając docierający do domu hałas, zabezpieczając okna przed nieko-
rzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz utrudniając intruzom wtargnięcie do środka. 
Aluminiowe okiennice charakteryzuje długoletnia trwałość, łatwość czyszczenia, a także brak konieczności cyklicznej 
konserwacji. Stanowią alternatywę dla dostępnych na rynku droższych okiennic drewnianych. Sztywne i zarazem 
smukłe profile ramowe sprawiają, że okiennice Yawal Eclipse nadają się do stosowania zarówno w przypadku okien, jak i 
drzwi tarasowych i balkonowych.   
Konstruktorzy Yawal opracowali dwa warianty okiennic:
- z lamelami stałymi pozwalającymi na dostęp światła pod określonym kątem,
- panelowe, po ich zamknięciu uzyskujemy efekt całkowitego zaciemnienia. 
Bogata oferta zawiasów i okuć pozwala na montaż okiennic do ramy okna oraz do muru. Zamknięta okiennica może 
tworzyć z elewacją jedną płaszczyznę, być przed nią wysunięta lub umieszczona we wnęce okiennej. 
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Maksymalne wymiary 1 skrzydła

Sposób montażu z lamelami stałymi 

Sposób montażu okiennicy panelowej

900x2400 mm

do ramy, do muru

do muru
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33
ECLIPSE

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72



W TROSCE O TWÓJ KOMFORT
YAWAL SUN PROTECTION

System żaluzji doskonale wpisuje się w panujące na rynku trendy tak użytkowe, jak i architektoniczne.

Odpowiednio zamontowana osłona powstała na bazie systemu Yawal Sun Protection pozwala chronić wnętrze przed 
skutkami warunków atmosferycznych, zwiększając komfort życia mieszkańców poprzez odbijanie i rozpraszanie 
docierającego do wnętrza światła. Za rozwiązaniem przemawiają również względy ekonomiczne, ocienione wnętrze 
pozawala na obniżenie nakładów ponoszonych na klimatyzację. 

Sieć Oknaaluminiowe.pl proponuje swoim klientom dwa rodzej żaluzji:

#1 stałe - występujące w dwóch kształtach: eliptycznym (soczewkowym) lub typu "Z",
#2 ruchome - dostępne w wersji eliptycznej. Odmianą żaluzji ruchomych są składane żaluzje Yawal Sun Control.
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Wymiary osłon
łamacze światła stałe

Kształt osłon -
łamacze światła stałe

Wymiary osłon
łamacze światła ruchome

Kształt osłon -
łamacze światła ruchome

Wymiary osłon
żaluzje

Kształt osłon -
żaluzje

100 mm, 150 mm, 200 mm, 
240 mm, 300 mm

eliptyczny / prostokątny

100 mm, 150 mm, 200 mm, 
240 mm, 300 mm

eliptyczny

50 mm, 60 mm, 66 mm, 
76 mm, 80 mm, 86 mm

zetowy
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Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72



BALUSTRADA CAŁOSZKLANA BA 50

Wszędzie tam, gdzie występuje konieczność ochrony naszego życia przed upadkiem z balkonów i tarasów, zalecamy 
stosowanie balustrady. Obecne trendy architektoniczne zmierzają w kierunku coraz większych przeszkleń, kierunek ten 
dotyczy również barierek projektowanych na tarasach usytuowanych w wyższych kondygnacjach domu. Sieć 
Oknaaluminiowe.pl oferuje inwestorom prywatnym balustradę całoszklaną skonstruowaną na bazie systemu Yawal BA 
50, która zabezpieczy użytkowników przed upadkiem, nie ograniczając jednak ich kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. 
W zależności od rodzaju zabudowy istnieje możliwość łączenia balustrad pod dowolnym kątem. Rozwiązanie 
oferowane przez sieć Oknaaluminiowe.pl spełnia aktualne trendy architektoniczne dzięki nieograniczonym 
możliwościom doboru kolorów oraz wykorzystaniu przeszklenia w wersji przeziernej lub nieprzeziernej, montowanego 
w systemowym rozwiązaniu z profili aluminiowych. Konstrukcja i sposób mocowania balustrady sprawiają, że rozwią-
zanie można zaadaptować do istniejącej zabudowy balkonów czy tarasów. 
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PV 50

System balustrady dzięki odpowiedniemu 
wypełnieniu pozwala na zastosowanie ogniw 
fotowoltaicznych. 

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72
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Współczesny styl architektoniczny oraz nowoczesne technologie, które pozwalają na osiąganie wysokiego poziomu 
izolacyjności termicznej, wodoszczelności, odporności na wiatr oraz ochrony przed włamaniami, sprawiły, iż coraz 
częściej w projektach domów jednorodzinnych pojawiają się szklane fasady. 
Efekt szklanej ściany możemy osiągnąć na różne sposoby m.in. poprzez wykorzystanie przeszklonych elementów 
stałych lub ich połączenie z wielkopowierzchniowymi drzwiami tarasowymi czy oknami przesuwnymi. Szklana fasada 
otwiera widok na piękno krajobrazu oraz doskonale doświetla wnętrze. Dzięki opracowanej przez ekspertów Yawal 
zaawansowanej technologicznie budowie oraz zastosowanym komponentom zapobiega przed nadmiernym nagrzewa-
niem pomieszczeń latem oraz utratą ciepła zimą. Szklane fasady nadają lekkości bryle budynku i wpływają na jego atrak-
cyjność wizualną, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych konstrukcji Yawal od zewnątrz nie można rozróżnić elementów 
stałych od otwieranych. 
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Możliwość zamontowania elementów otwieranych
skonstruowanych na bazie dowolnego systemu 
zaprezentowanego w katalogu.

Współczynnik przenikania ciepła 

Maksymalny ciężar modułu

Maksymalne wymiary modułu

do RC4

2od 0,7 W/m K

600 kg

6000x4000 mm

POWIEW NOWOCZESNOŚCI
SZKLANE FASADY W DOMACH

SYSTEM
Y FA
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D
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Odporność na włamanie

Jedną z opcji jest fasada
bez widocznych profili (rozwiązanie SL) 

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ FOTOWOLTAICZNYCH
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ZIMOWE
OGRODY
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Soczysta zieleń, złote liście, bajkowa biel otaczające naszych bliskich w atmosferze relaksu – taki efekt możemy 
osiągnąć, uwzględniając w projekcie domu miejsce na ogród zimowy lub wkomponowując go w bryłę istniejącego już 
budynku. Oranżeria nie tylko uczyni nasz dom piękniejszym, pozwalając na podziwianie przyrody przez cały rok, za jej 
budową przemawiają również względy ekonomiczne, takie jak poprawa bilansu energetycznego domu oraz wzrost 
wartości nieruchomości dzięki zwiększeniu jej powierzchni użytkowej. Wymieniając zalety tego typu rozwiązań, nie 
można też zapomnieć o zwiększeniu dopływu światła słonecznego do pomieszczeń. 
Oferta sieci Oknaaluminiowe.pl nie zawiera schematycznych, gotowych ogrodów zimowych, każda realizacja to indy-
widualnie zaprojektowana konstrukcja dostosowana do potrzeb i wymogów naszych odbiorców. Aby z oranżerii można 
było korzystać przez cały rok, w projekcie uwzględniamy profile aluminiowe z przekładkami termoizolacyjnymi, które 
zapewniają wysoki poziom izolacyjności cieplnej. Stosowanie w konstrukcjach ogrodów zimowych aluminium cha-
rakteryzującego się stabilnością materiałową i odpowiednio dobranych szyb zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony 
antywłamaniowej. 

BLIŻEJ NATURY PRZEZ CAŁY ROK
OGRÓD ZIMOWY

Współczynnik przenikania ciepła

Maksymalny ciężar modułu

Maksymalne wymiary modułu

do RC4

2od 0,7 W/m K

600 kg

6000x4000 mm

Odporność na włamanie

Możliwość zamontowania elementów otwieranych
skonstruowanych na bazie dowolnego systemu 
zaprezentowanego w katalogu.

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną
Szczegóły na str. 66-72



AUTORYZACJA MONTERÓW
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Sieć oknaaluminiowe.pl zadbała o swoich klientów również w tym aspekcie! Każdy produkt zakupiony w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży 
będzie można zamówić wraz z usługą profesjonalnego montażu, który zostanie przeprowadzony przez Autoryzowanego Montera naszej sieci. 

Zakup okien i drzwi, wybór szklanej fasady czy ogrodu zimowego to decyzja podejmowana na długie lata. Świadomi konsumenci długo zastana-
wiają się, z jakiego materiału powinny być wykonane ich profile okienne oraz jakimi parametrami technicznymi muszą się charakteryzować, aby 
zapewnić mieszkańcom ciepło oraz ochronę przed hałasem i wilgocią. Nie mniej czasu poświęcają na dopasowanie stolarki otworowej do stylu 
architektonicznego całego budynku. Ci sami świadomi konsumenci zapominają jednak bardzo często, że kluczową kwestią jest poprawny 
montaż, a także konserwacja i regulacja, dzięki którym okna i drzwi na dłużej zachowują swoje właściwości.

Każdy monter, który będzie chciał uzyskać autoryzację sieci oknaaluminiowe.pl, będzie musiał przejść cykl szkoleń organizowanych 
przez Partnerów strategicznych programu w dziedzinie poprawnego montażu i konserwacji mi.in.: profili aluminiowych, okuć, 
zamków, uszczelnień, automatyki czy zamocowań. Po przejściu wszystkich etapów treningowych, przeprowadzony zostanie teore-
tyczno-praktyczny egzamin. Monterom, którzy uzyskają satysfakcjonujący wynik, przyznany zostanie certyfikat Autoryzowanego 
Montera sieci Oknaaluminiowe.pl oraz autoryzacja Związku POiD w ramach kampanii Dobry Montaż. 

Naszych specjalistów rozpoznają Państwo z daleka! Każdy z nich wyposażony jest w wysokiej jakości narzędzia i elektronarzędzia 
Proline oraz kombinezon marki Lahti Pro identyfikujący go z naszą siecią.

Aktualny wykaz Autoryzowanych Monterów dostępny jest u naszych Doradców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

Usługi Autoryzowanych Monterów obejmują:

    dokonanie precyzyjnych pomiarów w domu klienta,

    dobór metody montażu stolarki otworowej odpowiedniej do stanu technicznego budynku,

    wdrożenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu automatyki,

    serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

    płatne okresowe przeglądy wydłużające gwarancję do 6 lat,

    montaż nie tylko okien i drzwi, ale również bardziej skomplikowanych konstrukcji, które składają się na ogrody zimowe czy fasady.
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Monterzy sieci 
Oknaaluminiowe.pl

posiadają również autoryzację 
Związku POiD w ramach kampanii

edukacyjnej Dobry Montaż. 
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WYBIERZ CIEPŁY MONTAŻ!

Wybór aluminiowych okien energooszczędnych to dopiero początek naszej drogi!
 
Aby zakupione przez nas produkty spełniły swoje zadanie i pomogły nam zaoszczę-
dzić na kosztach ogrzewania i klimatyzacji, muszą zostać odpowiednio zamonto-
wane. Prawidłowy montaż przeciwdziała również zawilgoceniu materiałów izola-
cyjnych i konstrukcyjnych. W kwestii doboru metody montażu warto więc poradzić 
się Autoryzowanego Montera sieci Oknaaluminiowe.pl. 

Największą wadą tradycyjnego sposobu montażu okien i drzwi jest powstawanie 
mostków termicznych, które powodują straty ciepła oraz ryzyko zawilgocenia ścia-
ny na styku z oknem. Aby wyeliminować te poważne problemy, warto zdecydować 
się na technikę montażu warstwowego.
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Warstwy wykończenia zewnętrznego

Uszczelnienie silikonem pogodowym

Blacha aluminiowa zabezpieczona antykorozyjnie

Kotwa stalowa ocynkowana marki fischer

Blacha montażowa do systemów YAWAL

Ceownik aluminiowy w kolorze stolarki 
lub warstw wykończenia wewnętrznego

Uszczelka z fartuchem EPDM paroprzepuszczalnym Yawal

Pianka Yawal 

Uszczelka z fartuchem EPDM paroszczelnym Yawal

Futryna okienna Yawal TM 102HI  

Skrzydło okienne Yawal TM 102HI   

Szyba zespolona dwukomorowa

Warstwy wykończenia wewnętrznego

Szyba zespolona dwukomorowa

Skrzydło okienne Yawal TM 102HI  

Futryna okienna Yawal TM 102HI   

Kątownik aluminiowy zabezpieczony antykorozyjnie

Taśma rozprężna

Blacha aluminiowa w kolorze stolarki 

Parapet ciepły Yawal - wewnętrzny 

Paroizolacja klejona do podłoża

Stalowa konsola mocująca 

Kotwa stalowa ocynkowana marki fischer 

Izolacja przeciwwodna paroprzepuszczalna

Płaskownik aluminiowy zabezpieczony antykorozyjnie 

Warstwy wykończenia zewnętrznego
Ciąg dalszy na następnej stronie

PRZYKŁAD CIEPŁEGO MONTAŻU

Mur

Nadproże
żelbetowe

Izolacja 
termiczna

Izolacja 
termiczna



WYBIERZ CIEPŁY MONTAŻ!
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na jaką chcemy wysunąć okno przed mur oraz materiał, z którego wykonana jest ściana. Autoryzowani Monterzy programu 
Oknaaluminiowe.pl stosują materiały wyłącznie sprawdzonych firm, m.in. kotwy i zamocowania firmy fischer.

Konsole nośne mocowane są wewnątrz otworu okiennego lub na licu muru, z kolei wsporniki boczne 
umiejscowione są u góry i z boków otworu okiennego. Połączenia konsol z profilem okiennym dokonuje 
się za pomocą odpowiednich wkrętów.

W technice montażu ciepłego stosuje się trzy warstwy izolacji. Z zewnątrz montuje się folię lub taśmę 
rozprężną o właściwościach paroprzepuszczalnych, która pozwala na dyfuzję pary wodnej, ale zabezpie-
cza przed niekorzystnym oddziaływaniem opadów atmosferycznych. 

Środkowa warstwa pełniąca funkcję termoizolacji wykonana jest z pianki poliuretanowej, z kolei od 
wewnątrz wykorzystuje się taśmę lub folię paroszczelną, która chroni przed przenikaniem wilgoci z domu 
do warstwy termoizolacji. 

Rozstaw wsporników od narożników i słupków okiennych powinien wynosić ok. 15 cm, a dopuszczalny odstęp między kotwami 
wynosi maksymalnie 70 cm. 

Sedno ciepłego montażu tkwi w osadzeniu okna nie w murze, a w warstwie ocieplenia. 

Technika stosowana jest w przypadku dwu i trójwarstwowego muru. W montażu warstwowym bardzo ważną rolę odgrywa 
właściwie zbudowane rusztowanie, na którym opiera się nasze okno. Tworzą je przede wszystkim metalowe elementy przykręcane 
do ściany u podstawy otworu okiennego, które określa się mianem wsporników  głównych lub konsol nośnych oraz wsporniki 
boczne. 

Pamiętajmy! Styk okna i muru stanowi newralgiczny punkt narażony na poważne wady, z powodu 
których nawet najwyższej klasy okna nie spełnią naszych oczekiwań, jeśli nie wybierzemy 
prawidłowej metody montażu.
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WYBIERZ CIEPŁY MONTAŻ!

LIDER ZAMOCOWAŃ

zgłoszeń reklamacyjnych stolarki otworowej 
związanych jest z wadami montażowymi60%

Nawet

Sieć Oknaaluminiowe.pl jest partnerem strategicznym kampanii edukacyjnej DOBRY MONTAŻ. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi inwestorów, wykonawców i klientów 
indywidualnych na znaczenie poprawnie wykonanej instalacji stolarki otworowej. Montaż drzwi, okien czy innych elementów stolarki otworowej wykonuje się tylko raz, dlatego bardzo 

ważne jest, aby został przeprowadzony przez wykwalifikowanych monterów.  W przeciwnym razie przez wiele lat będziemy ponosić koszty związane z utratą ciepła.

Nieszczelna, źle zamontowana stolarka generuje:

od 15% do 25% do 45%
strat energii cieplnej w domach jednorodzinnych strat energii cieplnej w blokach

Autoryzowani Monterzy programu Oknaaluminiowe.pl przykładają bardzo dużą wagę do jakości komponentów i zamocowań wykorzystywanych podczas montażu szeroko 
rozumianej stolarki aluminiowej. Z ich wieloletniego doświadczenia wynika, że najlepszym na rynku wyborem są zamocowania i kotwy marki fischer. 

- Gama 14 000 produktów pozwala na rozwiązanie każdego problemu z zakresu technik związanych z mocowaniami.
- Specjalna aplikacja firmy fischer - fixperience - ułatwia i wspiera wymiarowanie zakotwień dla klienta.
- Najbardziej innowacyjna firma w swojej branży - Grupa fischer zgłosiła już ponad 1500 patentów!
- Gwarancja bezpieczeństwa fischer przejawiająca się w innowacyjnych produktach oraz wsparciu w postaci serwisu i doradztwa, a także organizowanych szkoleniach. 
- Każdy system zamocowań fischerpolska posiada niezbędne aprobaty wydawane przez instytucje europejskie - ETA oraz krajowe – ITB .

Dlaczego produkty marki fisher?

Prezentowane dane zebrano podczas trwania kampanii edukacyjnej Dobry Montaż 



IGP-DURA ®xal – SZLACHETNE
POWIERZCHNIE O GŁĘBOKIM MACIE  DO WYSOKIEJ KLASY WZORNICTWA

IGP-DURA ®xal to więcej niż zwykła farba proszkowa! Elegancka farba IGP-DURA ®xal podkreśla niepowtarzalny charakter materiału i nadaje mu delikatną mikrostrukturę, naśladując 
szlachetny, matowy metal. 

Do głównych zalet farb proszkowych IGP-DURA ®xal należą: łatwość czyszczenia, odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Farba nie zawiera substancji toksycznych, dlatego jest przyjazna dla użytkowników i środowiska naturalnego. 
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xal-Classic 38 

xal-Design 20 xal-Design 12 xal-Design 15 

xal-Design 17 xal-Design 21 xal-Design 22 

xal-Design 25 xal-Design 24 xal-Design 26 

xal-Trend 1 xal-Trend 10 xal-Trend 3 

xal-Trend 4 xal-Trend 5 xal-Trend 6 

xal-Trend 7 xal-Trend 8 xal-Trend 11 

xal-Style 21 xal-Style 22 xal-Style 23 

xal-Style 30 xal-Style 25 xal-Style 26 

xal-Style 27 xal-Style 28 xal-Style 31 

  

 

Zaprezentowane powyżej kolory mają wyłącznie charakter poglądowy. 
W katalogu przedstawiono tylko część dostępnej palety barw, o pełny wzornik kolorów prosimy pytać naszych doradców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. 
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EFEKT PERLISTY IGP – 
ESTETYCZNA OCHRONA FASAD - KOLEKCJA KOLORÓW PERSLITYCH 

Satyna - Cast Aluminium Mat - Pearly Haze Mat - White Aluminium 

Mat - Ashes Mica Mat - Medium Grey Satyna - Zinc 

Mat - Cast Iron Mat - Ferrite Satyna - Carbon 

Mat - Pearly Alabaster 

Mat - Limestone 

Mat - Golden Honey 

Mat - Ore Grey 

Mat - Copper 

Mat - Medium Quartz 

Sat. - Grey Hammertone 

Satyna - Aged Copper 

Satyna - Aged Brass 

Mat - Quartz 

Mat - Rust Mica 

Mat - Silver Grey

Mat - Golden Brown Mat - Smokey Quartz 

Mat - Arch.  Bronze Mat - Dark Bronze

Mat - Iron Grey Mat - Carbon 

Mat - Bright Clay 

Mat - Dark Bronze 

Mat - Khaki Bronze 

Mat - Dark Clay 

Mat - Medium Bronze 

Mat - Slate Metallic 

Satyna - Hematite Black 

Satyna - Young Bronze 

Satyna - Scattered Black 

Katalog farb perlistych firmy IGP zawiera przykłady kolorów perlistych o standardowej i podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne oraz różnych stopniach połysku i rodzajach 
powierzchni. Dzięki wyjątkowemu efektowi skrzącemu i doskonałym powierzchniom farby proszkowe z efektem perlistym firmy IGP zaliczają się do najpopularniejszych farb z efektem.

Cząsteczki efektu perlistego odbijają część energochłonnego krótkofalowego promieniowania UV oraz długofalowego promieniowania cieplnego i dzięki temu wspierają stabilność 
połysku oraz koloru. Systemy i farby  proszkowe z dodatkami easy-to-clean mają pozytywny wpływ na zmniejszenie częstotliwości niezbędnego czyszczenia powierzchni. 

Zaprezentowane powyżej kolory mają wyłącznie charakter poglądowy. 
W katalogu przedstawiono tylko część dostępnej palety barw, o pełny wzornik kolorów prosimy pytać naszych doradców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. 
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IGP - LivingSurfaces 
TRZY FORMY NATURY

Seria produktów LivingSurfaces to reakcja firmy IGP na trend „żywych” powierzchni. 

Żywe powierzchnie to powierzchnie świadomie niejednorodne pod względem rozłożenia pigmentu lub efektu. Podczas gdy poszczególne półfabrykaty muszą spełniać surowe tolerancje pod 
względem niezmienności materiałowo-technicznej i koloru, większość kilkuskładnikowych kombinacji farb proszkowych o charakterystycznych efektach może wykazywać indywidualne i widoczne 
optycznie wariancje poszczególnych partii produkcyjnych na podobieństwo bloków skalnych z tego samego kamieniołomu.

IGP- LivingSurfaces Hazelnut

Efekt nakrapiany
Czyste i kolorystycznie homogeniczne powierzchnie są w naturze rzadkie i występują wyłącznie w jednolicie 
zdefiniowanych strukturach chemicznych. O wiele bardziej interesujące są dla nas powierzchnie biogeniczne 
lub nieorganiczne mieszaniny substancji, w których poszczególne barwne drobiny zależnie od powierzchni 
i odległości od obiektu decydują o fizjologicznej syntezie koloru i ich ogólnym wrażeniu.

Struktura falista
Struktury faliste wydm piaskowych, delt rzek lub wzory biofilmu powstają zgodnie z zasadą samoorganizacji. Są 
one efektem prądów wodnych lub powietrznych przepływającymi nad lepkimi warstwami, które pod wpływem 
zmieniającego się nasilenia tworzą na powierzchni wzory na podobieństwo fal. Warstwa wierzchnia takiej 
struktury potrafi przez falowanie swych komórek znacznie powiększyć powierzchnię i w ten sposób zoptyma-
lizować wymianę temperatury i gazów z otoczeniem.

Struktura ziarnista
Porowate mieszaniny mineralne i organiczne struktury o charakterze węzłowatym, takie jak np. pancerz żuków 
rozpraszają promienie światła. Rozproszenie tłumi połysk i pozwala zamazać kontury. Powierzchnia sprawia 
wrażenie masywniejszej i cięższej. Proszkowe materiały lakiernicze o szczególnej krzywej przesiewu powodują 
powstanie urozmaiconej i żywej tekstury.

Grubokrystaliczne skały głębinowe takie jak granit często wykazują efekt nakrapiany w różnych odmianach.

Podobne do fal wzory na piasku to doskonały przykład struktur falistych powstałych pod wpływem wiatru.

Ten bar dzo powiększony pancerz pająka morskiego to przykład na to, że struktury ziarniste występują 
w różnych formach w naturze.
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IGP - LivingSurfaces 
TRZY FORMY NATURY

Zaprezentowane powyżej kolory mają wyłącznie charakter poglądowy. 
W katalogu przedstawiono tylko część dostępnej palety barw, o pełny wzornik kolorów prosimy pytać naszych doradców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. 

 

 

 

Bourbon Vanille Cold Sand Mossy Grey Patina Shimmering Thulit Padang Dark Corten 3 Dark Corten 1 Dark Corten 

Przyjemna w dotyku i łatwa w czyszczeniu mikrostruktura. Kolor podstawowy zostaje uzupełniony przez dodanie drobno rozproszonych kontrastujących i/lub nadających efekt komponentów. 

Satynowe powierzchnie z płasko unoszącymi się uskokami. Jednobarwne warianty uzyskują pod wpływem gry światła i cienia efekt poruszonej powierzchni.

Specjalne krzywe przesiewu umożliwiają powstanie głęboko matowych struktur podobnych do tynku trójwarstwowego. Lakierowane obiekty sprawiają wrażenie masywnych i mineralnych.

EFEKT NAKRAPIANY

STRUKTURA FALISTA

STRUKTURA ZIARNISTA

Forest Spirit Silver Scales Noble Veins Kiwano Liquid Concrete Rust Rime Obsidian Antique Veins  

White Gravel Rambutan Slate Arenaria Loam Blue Plaster Jurassic Grey Rough Coal Hazelnut 
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KOLORY DREWNOPODOBNE

916/1501 - KLON

916/1406 - BRZOZA

451/1402 - WIŚNIA

716/1401 - WIŚNIA

916/1402 - JASNY DĄB

451/2103 - SOSNA

451/1401 - WIŚNIA

716/1402 - WIŚNIA

916/2103 - SOSNA

451/1406 - WIŚNIA

451/1704 - MAHOŃ

716/1501 - SOSNA BEZ SĘKÓW

916/2901 - KOŚĆ SŁONIOWA

451/1403 - WIŚNIA

682/2901 - KOŚĆ SŁONIOWA

716/2103 - SOSNA

Zaprezentowane powyżej kolory mają wyłącznie charakter poglądowy. 
W katalogu przedstawiono tylko część dostępnej palety barw, o pełny wzornik kolorów prosimy pytać naszych doradców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. 
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KOLORY DREWNOPODOBNE

775/2301 - ORZECH746/1829 - WINCHESTER

733/1829 - ORZECH 739/2301 - ZŁOTY DĄB

451/2901 - KOŚĆ SŁONIOWA775/2516 - DĄB BAGIENNY

733/1402 - WIŚNIA

451/2805 - ZEBRANO797/2305 - DĄB

739/1406 - WIŚNIA 742/1406 - WIŚNIA

775/1403 - WIŚNIA742/1704 - MAHOŃ

733/1401 - WIŚNIA 733/1403 - WIŚNIA CIEMNA

Zaprezentowane powyżej kolory mają wyłącznie charakter poglądowy. 
W katalogu przedstawiono tylko część dostępnej palety barw, o pełny wzornik kolorów prosimy pytać naszych doradców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. 
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725/1403 - DAGLEZJA



ANODOWANIE

INOX E2

C-31 ES

C-33C ES

INOX E2T

C-32J ES

C-34J ES

C-0 E2

C-32C ES

C-34C ES

C-0 E2T

C-33J ES

C-35 ES

Zaprezentowane powyżej kolory mają wyłącznie charakter poglądowy. 
W katalogu przedstawiono tylko część dostępnej palety barw, o pełny wzornik kolorów prosimy pytać naszych doradców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. 

Proces anodowania profili aluminiowych zwiększa ich odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Poddane anodowaniu powierzchnie uzyskują charakterystyczną fakturę, 
a dzięki dodaniu substancji barwiących uzyskują na powierzchni trwałe, nieścieralne powłoki kolorowe. 

Anodowanie profili aluminiowych odbywa się w firmie pod ścisłym nadzorem technologicznym według wymagań Qualanod w celu zagwarantowania jakości produkowanych powłok 
anodowych. Jakość powłok anodowych jest potwierdzona znakiem jakości QUALANOD nr certyfikatu 1802.
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BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE

NARZĘDZIA I ODZIEŻ ROBOCZA

NARZĘDZIA Z CHARAKTEREM

Odzież robocza marki Lahti Pro to odpowiadająca najwyższym wymaganiom jakościowym, 
nowoczesna linia zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i elegancji użytkow-
nika. Skandynawski design zapewnia czystą, modną i uniwersalną formę. Innowacyjne ma-
teriały, z których wykonana jest odzież robocza Lahti Pro, poddawane są wieloetapowym 
testom w ekstremalnych warunkach. Lahti Pro to kompleksowe rozwiązania z zakresu BHP 
niemalże dla każdej grupy zawodowej.

Spółka Profix działa w obszarze produkcji i handlu. Jest dostawcą wysokiej jakości narzędzi 
ręcznych, elektronarzędzi, chemii technicznej i odzieży roboczej. Firma zatrudnia 250 pra-
cowników i jest jednym z największych dystrybutorów narzędzi i elektronarzędzi w Polsce. 
Odpowiada za cały proces zakupu towarów od producentów. Zarządza i organizuje sieć han-
dlową, produkuje pod markami własnymi, prowadzi obsługę logistyczną, realizuje planowe 
działania marketingowe. Wspiera swoich odbiorców wspólnymi działaniami marketin-
gowymi. Na sieć sprzedaży Profix składa się ponad pięćdziesiąt Biur Handlowych obejmują-
cych swym zasięgiem terytorium całego kraju. Profix prowadzi również sprzedaż eksportową 
do wielu krajów Europy. W ofercie PROFIX znajdują się wysokiej jakości narzędzia PROLINE, 
elektronarzędzia dla profesjonalistów i hobbystów TRYTON i VULCAN oraz produkty BHP 
marki LAHTI PRO, będące połączeniem bezpieczeństwa i nowoczesnego, modnego designu.

Marka PROLINE została stworzona przez doświadczonych projektantów, którzy od lat pra-
cują nad rozwojem narzędzi ręcznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Produkty firmy zostały zaprojektowane zgodnie z dewizą „dobrym narzędziem lepiej pra-
cujesz”. Wytrzymałe i dokładnie wykonane narzędzia ręczne PROLINE zostały sprawdzone 
przez profesjonalistów w ekstremalnych warunkach.
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HAUTAU - OKUCIA DO DRZWI TARASOWYCH

Firma fischerpolska należy do niemieckiego koncernu, który obecny jest w 18 krajach oraz posiada 10 zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych na całym świecie. Ponadto, w ciągu ostatnich pięciu dekad Grupa dostarczyła blisko 1000 wynalazków w wielu 
dziedzinach inżynierskich. 

Marka fischerpolska zajmuje pozycję lidera rynku we wszystkich istotnych grupach produktowych związanych z mocowaniem. 
Nadrzędny celem fischerpolska jest odpowiedzialna i rzetelna obsługa klientów, a główny obszar działalności firmy stanowią 
innowacyjne systemy mocowań. W swoim portfolio fischer posiada 14 000 produktów, dzięki czemu potrafi znaleźć rozwiązanie 
każdego problemu związanego z mocowaniem. Firma posiada obecnie 6,000 różnych rozwiązań technicznych dla każdego 
materiału budowlanego i do każdego zastosowania. Może się również pochwalić liczbą 14,5 miliona sprzedanych na całym świecie 
zamocowań. 

Marka okuć budowlanych Hautau powstała w 1910 roku i do dziś systemy te są projektowane, produkowane i sprzedawane 
wyłącznie jako okucia jakościowe. Wszystkie okucia firmy powstają w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Niemczech. 
Przedsiębiorstwo jest podzielone na nastepujące obszary działania:

- badania i rozwój,

- konstrukcja narzędzi,

- budowa narzędzi

- budowa maszyn specjalnych.
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IGP - FARBY PROSZKOWE

Firma IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład szwajcarskiej grupy IGP Pulvertechnik AG - producenta najwyższej jakości 
farb proszkowych. IGP Pulvertechnik AG została utworzona w 1968 roku przez znane szwajcarskie firmy branży chemicznej. Jest 
jedną z firm, które w znaczny sposób przyczyniły się do wynalezienia farb proszkowych i upowszechniania tej ekologicznej 
technologii. 

Stale prowadzone prace badawcze i rozwojowe stanowią solidną podstawę dla produkcji wysokiej jakości systemów farb 
proszkowych w szczególności o zastosowaniu fasadowym. 

FISCHER - KOTWY MOCUJĄCE
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Yawal S.A.  należy do czołówki dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Swoją pozycję zawdzięcza 
doświadczeniu zdobytemu podczas ponad 25 lat istnienia oraz szerokiej gamie innowacyjnych rozwiązań. 

Systemy przedsiębiorstwa to przyjazne dla środowiska, energooszczędne konstrukcje przeznaczone do budowy okien, drzwi, 
fasad, ścian działowych i osłonowych, ogrodów zimowych, świetlików, balustrad oraz osłon przeciwsłonecznych. 

Wymagania stawiane współczesnej architekturze bardzo szybko ulegają zmianie, dlatego oprócz standardowej gamy systemów 
aluminiowych znajdujących się w katalogu firmy, Yawal S.A. oferuje również możliwość tworzenia na zamówienie unikalnych 
rozwiązań konstrukcyjnych przeznaczonych do implementacji zarówno w budownictwie komercyjnym, przemysłowym, jak 
i mieszkaniowym.

ROTO - OKUCIA I ZAMKI DO OKIEN ALUMINIOWYCH, 
ZAMKI DO DRZWI PANELOWYCH

Międzynarodowa Grupa Firm Roto Frank AG z siedzibą główną w Niemczech pod Stuttgartem jest światowym liderem technologii 
rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych oraz czołowym producentem okien dachowych. Firma Roto istnieje na rynku 
od 1935 roku.

Produkty Roto wytwarzane są w 17 zakładach produkcyjnych i dystrybuowane poprzez 40 spółek handlowych na całym świecie. 
W branży okuć marka Roto jest synonimem innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań systemowych, rozwijanych przez zespół 
najlepszych konstruktorów i inżynierów. Inteligentne rozwiązania Roto łączą bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort 
w budynkach.

WALA - OKUCIA DO DRZWI PANELOWYCH

Firma WALA jest czołowym polskim producentem okuć do stolarki budowlanej. Działa na rynku nieprzerwanie od 1980 roku, 
oferując szeroką gamę zawiasów drzwiowych, rygli, klamek, uchwytów drzwiowych - w tym uchwytów wyposażonych w popu-
larne obecnie systemy dostępu.  

W trosce o najwyższą jakość okuć do ich produkcji firma wykorzystuje najlepsze materiały oraz nowoczesną technologie, co 
znacząco podnosi ich trwałość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Produkty poddawane są specjalistycznym testom 
przeprowadzanym w uznanych ośrodkach badawczych w kraju i zagranicą m.in. ITB, IFT Rosenheim, w których uzyskują najwyższe 
kategorie użytkowania. Produkty Wala są znane i doceniane przez coraz większe grono producentów, o czym świadczy  współpraca 
z wieloma firmami systemowymi i siecią dystrybutorów okuć na terenie całego kraju.

STOLARKA ALUMINIOWA



TWORZYMY UNIKALNE, DOSKONAŁE WYROBY, WYKORZYSTUJĄC PRODUKTY ŚWIATOWYCH LIDERÓW
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