
• okna i drzwi z drewna, PCV i aluminium – system Schüco • parapety •
• rolety • ogrody zimowe • renowacja mebli • zabudowy meblowe •

KUPON
RABATOWY
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Kupon rabatowy upoważnia do dokonania zakupów
na wybrany asortyment z rabatem w wysokości 23%. 
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Wytrzymałe, 
uniwersalne  
i trwałe
aluminiowe  
okna i drzwi

stworzone na miarę 
codziennych wymagań 
i obciążeń. Są wyjątkowo 
stabilne i odporne na 
odkształcenia nawet 
w warunkach dużego 
obciążenia użytkowego, 
Zapewniają bardzo 
skuteczną izolację 
cieplną oraz odporność 
na korozję i warunki 
atmosferyczne.

•  unikalna stabilność 
materiału

•  skuteczna ochrona 
przed włamaniem

• estetyczne wzornictwo
•  swoboda  

projektowania
• sprawdzona jakość.

Dostępne w wielu 
różnych stylach, kolorach 
i funkcjach można 
dowolnie konfigurować 
według indywidualnych 
preferencji.
Bogata opcja wyposażenia 
dodatkowego typu: 
zamki antywłamaniowe, 
pochwyty ze sali 
nierdzewnej oraz bogate. 
wzornictwo szkła.
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DREWNIANE PCV
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Standardowa oferta profili PCV w systemie Schüco stosowanych w naszej 
produkcji obejmuje: 

Corona CT 70 Cava Corona CT 70 Classic Corona CT 70 Rondo Corona SI 82

Nowością w naszym pakiecie produkcyjnym jest innowacyjny profil Corona SI 82+ 

spełniający wymagania paszportów energetycznych Uw≤0,64 w/(m2K) przy zasto-
sowaniu szyby o współczynniku Ug=0,5. Tak wykonane okno o nazwie TERMO 8 
cechuje smukła konstrukcja ram i doskonałe właściwości termoizolacyjne.

• Głębokość zabudowy tylko 82 mm

•  Optymalna szczelność dzięki  
3 płaszczyznom uszczelnień

•  Najwyższa izolacyjność cieplna  
zapewniona przez 8 komór

•  Eliminacja mostków termicznych  
dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii łączenia PCV z aluminium

TERMO 8 = energooszczędne, przystępne cenowo, bezpieczne okno

Drzwi wejściowe naszej firmy wykonane z wielokomorowych profili PCV spełnia-
ją ustawowe wymagania związane z ochroną cieplną budynków. Zalety drzwi 
wejściowych podkreśla dodatkowo doskonały stosunek ceny do walorów użyt-
kowych. Szerokie możliwości kształtowania wyglądu, doskonała izolacja cieplna, 
ochrona przed hałasem, odporność na odkształcenia, najnowsze mechanizmy 
zamykające zadowolą nawet najbardziej wymagających odbiorców.O
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Stolarka drewniana naszej firmy 
zapewnia bardzo dobre parametry 
termiczne. Wpływa na to szereg 
rozwiązań w budowie profili oraz 
zastosowane pakiety szybowe. 
Przepuszczalność termiczna dla całego 
okna jest na poziomie 
Uw= 0,77 W/m2K, co zapewnia 
poziom izolacyjności wymagany 
w najbardziej energooszczędnym 
budownictwie - pasywnym. 

Gama możliwości kształtowania 
konstrukcji okiennych i drzwiowych z 
drewna jest praktycznie nieograniczona 
– daje, w połączeniu z wysoką estetyką 
i naturalnym wyglądem, zdolność realizacji każdego, nawet najbardziej 
nietypowego zamówienia.

Jako nowość w naszej ofercie wprowadziliśmy profil na 
okna drewniano aluminiowe nowoczesny prostokątny 
kształt w wersji zlicowanej. Pozwala na zastosowanie 
szerszych niż standardowo pakietów szybowych
Ug=0,5W/(m2K).

Produkcja naszych wyrobów z drewna odbywa się na nowoczesnych centrach 
obróbczych sterowanych komputerowo, co pozwala na osiągnięcie wysokiego 
standardu wykonanych elementów.


