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O NAS
Pragniemy dać doświadczenie świata.
Tworzymy konstrukcje które sprawiają,
że czujecie się bezpiecznie, cieszycie się
magią przyrody.

To Wasza codzienność.
Uczyńmy ją razem wyjątkową.

Zespół | 6

ZESPÓŁ
Wasze marzenia zmieniamy w rzeczywistość
dzięki kolorom, strukturom,
rozwiązaniom i... zespołowi!
Projektanci, doradcy, stolarze,
montażyści, serwisanci czekają,
by dla Was działać!

Zespół | 9

PRODUKCJA
Nowoczesny park maszynowy i doświadczeni
pracownicy pozwalają realizować nawet
wymagające projekty, z dbałością
o najmniejszy detal.
Osiągamy bezkonkurencyjną jakość!

OKNA
Nowoczesne.
Starannie zaprojektowane.
Dokładnie wykonane.

Oto nasze
najpopularniejsze systemy.
Który z nich wybierzecie?
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OKNA • DRZWI

PROFIL

MB-45
To system który wykorzystujemy przy projektach
elementów zabudowy wewnętrznej – różnych typów
ścianek działowych, okien, drzwi – w tym przesuwnych,
wahadłowych, automatycznych etc. Pozwala także
na wykonywanie drzwi i przeszkleń zewnętrznych
w sytuacjach nie wymagających izolacji termicznej
profili.

Dostępne typy konstrukcji
MB-45

ścianki i okna stałe, okna rozwierane, uchylne,
rozwierano-uchylne, drzwi otwierane na zewnątrz i do
wewnątrz

MB-45S

drzwi wrębowe, ścianki z drzwiami

MB-45D

drzwi dymoszczelne

OKNA • DRZWI

PROFIL

MB-70
Tego systemu używamy przy elementach architektonicznych zabudowy zewnętrznej, które wymagają
bardzo dobrej izolacji termicznej i akustycznej.
MB-70 posiada wersję o podwyższonej izolacyjności
termicznej. Uzyskaliśmy ją dzięki zastosowaniu
specjalnych wkładów izolujących wewnątrz
kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej.

Dostępne typy konstrukcji
MB-70
MB-70HI

ścianki i okna stałe, okna rozwierane, uchylne,
rozwierano-uchylne, drzwi otwierane na zewnątrz i do
wewnątrz

MB-70US
MB-70US H

wykonane z elementów tego systemu posiadają
skrzydła niewidoczne od strony zewnętrznej zabudowy

MB-70SG

system ten umożliwia wykonanie okien z
niewidocznymi od strony zewnętrznej profilami
skrzydeł
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OKNA • DRZWI • US • CASEMENT

PROFIL

MB-86
To pierwszy na świecie system aluminiowych okien
i drzwi, w którym zastosowany został aerożel.
Ten materiał gwarantuje doskonałą izolacyjność
termiczną! To nie koniec zalet systemu MB-86.
Posiada on również wysoką wytrzymałość profili,
co umożliwia wykonywanie konstrukcji o dużych
gabarytach i ciężarze.

Dostępne typy konstrukcji
DOSKONAŁA IZOLACJA TERMICZNA
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ PROFILI
DUŻE GABARYTY - O SZEROKOŚCI
PONAD 6M

MB-86 US
MB-86 B
MB-86 CASEMENT

okna z ukrytym skrzydłem.
system okien dostosowany pod rynek belgijski.
system okien otwieranych na zewnątrz
z przegrodą termiczną

DRZWI PODNOSZNO-PRZESUWNE

PROFIL

MB-77 HS
Drzwi podnoszono-przesuwne to doskonałe
rozwiązanie łączące wnętrze budynku z otoczeniem.
Stanowią wygodne wyjście na balkon, taras
lub ogród. W pozycji otwartej nie zabierają miejsca
we wnętrzu, a to dodatkowo podnosi komfort
ich użytkowania.

Rozwiązania konstrukcyjne

ościeżyca 3-szynowa

szklenie stałe
w ośnieżycy

połączenie narożne otwierane

Okna | 19

OKNA • DRZWI • WIATROŁAPY • KONSTRUKCJE PRZESTRZENNE

PROFIL

MB-104
To system okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną.
MB-104 dzięki bardzo wysokiej izolacyjności spełnia
wszystkie wymagania stawiane elementom stosowanym
w budownictwie pasywnym.
Potwierdzają to certyfikaty Instytutu Domów
Pasywnych PHI Darmstadt.

Zalety systemu MB-104
• ponadnormatywne parametry szczelnościowe i izolacyjne
• szeroki zakres szklenia do 81 mm
• drzwi zewnętrzne dostępne zarówno w wersji przeszklonej,
jak i w wersji panelowej – idealnej jako drzwi wejściowe
do nowoczesnego domu

Spełniamy marzenia dla Was i trzymamy się ekologicznych standardów dla Ziemi.
Rozwiązania, które proponujemy spełniają wszelkie wymogi stawiane
budownictwu pasywnemu.

Okno MB-104 Passive Aero

Drzwi MB-104 Passive SI

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

Okna i drzwi z certyfikatami
Passive House Institute Darmstadt
dla wersji MB-104 Passive SI
oraz MB-104 Passive Aero
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WASZE POMYSŁY NASZE WYZWANIA
Chcemy poznać Wasze marzenia.
Te najbardziej nietuzinkowe.
Te które wydaja się niemożliwe do realizacji.

Nowość!
Połączenie narożne
otwierane

Nowość!
Okno łukowe

To dla nas wyzwania, które dają nam
najwięcej satysfakcji i...
doświadczenia!

Okna | 25

DUŻA WARIANTOWOŚĆ ZASTOSOWAŃ

OSZCZĘDNY I FUNKCJONALNY

PROFIL

PROFIL

• różnorodność funkcji i sposobów
otwierania okien, dostosowana
do potrzeb użytkowników,
• możliwość gięcia profili
i budowy okien łukowych,
• estetyczne połączenia z fasadami,
• okna i drzwi antywłamaniowe,
• możliwość budowy konstrukcji
dwukolorowych: profile mogą mieć
inny kolor od strony zewnętrznej i inny
od strony wewnętrznej

• różnorodność funkcji i sposobów otwierania okien, dostosowana do potrzeb użytkowników
• możliwość gięcia profili i budowy okien
łukowych
• dostępne drzwi 1- lub 2-skrzydłowe a także
drzwi przesuwne

MB-60

SYSTEM OKIEN O WĄSKICH PROFILACH

MB-59S

SYSTEM STAŁYCH I OTWIERANYCH ŚCIANEK
DZIAŁOWYCH

PROFIL

PROFIL

System, który cechuje poza doskonałą
izolacją termiczną również bardzo dobra
izolacja akustyczna, szczelność na wodę
i powietrze oraz wysoka wytrzymałość
konstrukcji.

• lekka i mocna konstrukcja
• głębokość konstrukcyjna 45 mm
• zakres wypełnień 1,5 – 25 mm (dedykowane
szyby hartowane 8, 10 i 12 mm)
• uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach
• możliwa jest zmiana aranżacji wnętrza
• system dostosowany do typowych okuć
wielu firm np. Aluprof, WSS

MB SLIMLINE

DRZWI HARMONIJKOWE

MB-45 OFFICE

BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA

PROFIL

PROFIL

Zewnętrzne drzwi harmonijkowe dają
dużą swobodę użytkownikom. Stanowią
doskonałe, szerokie przejście z domu na
taras albo połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem zewnętrznym,
wykorzystywanym sez nowo

Balustrady zewnętrzne systemu MB-GLASS BARRIER służą do zabezpieczania systemów okiennych oraz stanowią
dodatkową przegrodę obniżającą hałas
dochodzący z zewnątrz

MB-86 FOLD LINE

MB-GLASS LINE

Ścianki działowe | 26

Drzwi przesuwne | 27

SYSTEM ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
Pomieszczenie można podzielić nie tylko stawiając mur. Nie trzeba już tak radykalnych
rozwiązań. Eleganckie, szklane ściany działowe pozwalają na oddzielenie, wygłuszenie
powierzchni, a jednocześnie pozostawiają przestrzeń otwartą wizualnie.

ŚWIETNE WYTŁUMIENIE BIURA

PROFIL

MB-80
Akustyka na poziomie 50dB w zależności od zastosowanych wypełnień.
• możliwość prowadzenia kabli wewnątrz ścianek i
montażu gniazd • możliwość połaczenia ze
ścianką MB-45
• możliwość utworzenia konstrukcji wysokiej nawet do
6.35m

DYMOSZCZELNE

PROFIL

MB-45EW
Możliwość zastosowania wszystkich standardowych
rodzajów szkła ognioodpornego (klasy EW)
• szklenie „od wewnątrz”
• drzwi i ściany dymoszczelne w klasach S200 & Sa •
system MB-45EW z certyfikatem Efectis
France

DRZWI PRZESUWNE • AUTOMATYCZIE I MANUALNIE

PROFIL

MB-DPA
- system wykorzystywany przy elementach zabudowy
wewnętrznej
- sprawdza się przy ściankach działowych, oknach, drzwiach
(również przesuwnych,
wahadłowych, automatycznych)
- wykorzystywany przy drzwiach i przeszkleniach zewnętrznych,
nie wymagających izolacji termicznej

KLAMKI
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1924216X

STYLE
Typy:

1924216X

1924216X

1924216X

Klamka trzpieniowa
• dostępna również w wersji
z kluczykiem

Klamka drzwiowa

1924111X

1924216X

1924216X

Klamka drzwiowa

Klamka do drzwi
podnoszono-przesuwnych

Pochwyt zewnętrzny

CLASSIC
Typy:
1924104X
Klamka widelcowa
• dostępna również w wersji
z kluczykiem

1924120X

1924123X

Klamka do drzwi
podnoszono-przesuwnych
• dostępna również w wersji
z kluczykiem

Pochwyt zewnętrzny

1810504X

ROTO
Typy:

1924216X

STANDARD
Typy:

1924201X
Klamka trzpieniowa
• dostępna również w wersji
z kluczykiem

1810504X

1810790X

Klamka trzpieniowa
• dostępna również w wersji
z kluczykiem

Klamka drzwiowa

1810792X

1810793X

Klamka do drzwi
podnoszono-przesuwnych

Pochwyt zewnętrzny

1924216X
Klamka drzwiowa

1922017X
1924216X

1924216X

Klamka do drzwi
podnoszono-przesuwnych

Pochwyt zewnętrzny

FAPIM
Typy:
1922017X

8001291X

Klamka trzpieniowa
• dostępna również w wersji
z kluczykiem

Klamka drzwiowa

1922040X

1922043X

Klamka do drzwi
podnoszono-przesuwnych

Pochwyt zewnętrzny

19100808

Klamka HST
GU Dirigent

KOLORY
Malowanie
klamek

SZKŁO
Malowanie
profili

Klamki występują
w każdym kolorze
z palety RAL

Profile występują
w każdym kolorze
z palety RAL

SZKLENIE VSG
bezpieczne

NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY RAL W NASZEJ OFERCIE

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7039

RAL 9016

RAL 9005

SZKLENIE ESG
hartowane

SZKLENIE MIRASTAR
lustro weneckie

SZKLENIE SATINATO
białe

SZKLENIE STOPSOL
czarne

SZKLENIE PIASKOWANE
dowolny wzór

SZKLENIE ANTISOL

RODZAJE SZKŁA
SZYBA TERMOIZOLACYJNA (THERMOFLOAT) – element pakietu trzyszybowego możliwego do
zastosowania w oknach , znacząco wpływa na właściwości termoizolacyjne okna, przyczyniając się do
zmniejszenia ucieczki ciepła z pomieszczenia.

RAL 8003

RAL 8011

RAL 8016

RAL 7023

RAL 9006

RAL 1035

SZYBA DŹWIĘKOCHŁONNA – warunkiem zapewnienia właściwego komfortu, a czasami wręcz
zamieszkania w danym pomieszczeniu jest zapewnienie niskiego poziomu hałasu. Odczucie hałasu
w pomieszczeniu podlega następującej zasadzie: jeżeli poziom hałasu w pomieszczeniu zmniejszy się
o 10 dB w stosunku do tego jaki jest na zewnątrz, to odnosi się wrażenie, że jest on połowę mniejszy.
Ochrona przed hałasem musi być stosowana wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować źródła
hałasu. Dostępne szyby tłumią hałas do Rw=45dB.
SZYBA ABSORPCYJNA (ANTISOL) – szkło float zabarwione w masie na niebiesko, zielono, szaro lub
brązowo, co nadaje mu wysokich właściwości przeciwsłonecznych, ograniczając nawet o 60% ilość
światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia
SZYBA REFLEKSYJNA (REFLEX, STOPSOL) – szkło float zabarwione w masie na niebiesko, zielono,
szaro lub brązowo, powlekane tlenkiem metalu na jednej z powierzchni (tzw. powłoka refleksyjna),
dzięki czemu ogranicza nawet o 80% ilość światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia

* Przedstawione kolory mogą nieznacznie
różnić się od gotowego wyrobu

SZYBY BEZPIECZNE – szkło laminowane, zbudowane z dwóch szyb float o grubości 3 mm i jednej
folii antywłamaniowej PVB, zapewnia ochronę użytkownika podczas rozbicia szyby, dzięki czemu
nawet jeśli szkło pęka, to jego kawałki nie rozsypują się, tylko utrzymywane są na warstwie folii
SZYBY ANTYWŁAMANIOWE – szkło laminowane zbudowane z dwóch szyb float o grubości 4 mm i
dwóch (szyba P2) lub czterech (szyba P4) folii antywłamaniowych PVB, polecane do domów szczególnie narażonych na włamanie, przy próbie rozbicia szyby, nawet jeśli szkło pęka, to jego kawałki
utrzymywane są na warstwach folii, utrudniając włamywaczowi wejście do pomieszczenia.
SZYBY ORNAMENTOWE – wzorzyste szkło float, które tworzy wypukłą strukturę z jednej ze stron,
szczególnie polecane do pomieszczeń, w których istnieje konieczność ograniczenia widoku z zewnątrz (np. w łazience)
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GWARANCJA
Precyzyjne wykonanie i montaż konstrukcji zapewni
Wam bezpieczne użytkowanie na długie lata.
Do Waszej dyspozycji są nasi serwisanci.
Pozostańmy w kontakcie!

DRZWI
Drzwi to jeden z najważniejszych
elementów każdego domu.
Dają poczucie bezpieczeństwa.

Oznaczają Wasz i tylko Wasz kawałek
świata.
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JL-01
Pochwyt AS 10 1600
Kolor RAL 7016

JL-05
Pochwyt AS 20 800
Aplikacja: stal nierdzewna umieszczona
na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016

JL-04
Pochwyt AS 10 1600
Aplikacja: stal nierdzewna umieszczona
na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016

JL-06
Pochwyt AS 10 1400
Aplikacja: stal nierdzewna
umieszczona na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016
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JL-07
Pochwyt AS 10 1600
Aplikacja: frezowania od strony
zewnętrznej
Kolor RAL 7016

JL-12
Pochwyt AS 10 800
Aplikacja: frezowania od strony
zewnętrznej
Kolor RAL 7016

JL-08
Pochwyt AD 134 1200
Aplikacja: stal nierdzewna umieszczona
na zewnątrz, naklejana
Kolor RAL 7016

JL-19
Pochwyt AS 10 800
Kolor RAL 7001
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Nowość!

Drzwi z powłoką
betonową

JL-30
Pochwyt AP 60.1000
Aplikacja: Alu-Nox umieszczona na
zewnątrz,
nakładana
Kolor RAL 7016 szary antracyt mat

JL-37
Pochwyt AP 60.1600 ze stali
nierdzewnej
Kolor RAL 9006 srebrny aluminiowy
matowy

JL-32
Pochwyt AP 60.1400
Aplikacja: przefrezowana na
zewnątrz
Kolor RAL 7016 szary antracyt mat

POCHWYTY

KLAMKI

AS 10

AQ 10

AS 45

AQ 45R

Dostępne
wymiary (mm):

Dostępne
wymiary (mm):

Dostępne
wymiary (mm):

Dostępne
wymiary (mm):

• 400
• 600
• 800
• 1000
• 1200
• 1400
• 1600

• 400
• 600
• 800
• 1000
• 1200
• 1400

• 400
• 600
• 800
• 1000
• 1200
• 1400
• 1600

średnica 30 mm
wspornik prosty

40 x 20, 40 x 40
mm
wspornik prosty

średnica 30 mm
wspornik pod kątem
45 st.

ALUPROF STYLE

ALUPROF STYLE

1924216X

1924218X

• 400
• 600
• 800
• 1000
• 1200
• 1400

stal nierdzewna, anoda naturalna i
inox, biały, antracyt, czarny

stal nierdzewna, anoda naturalna i
inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF LINE
1924220

ALUPROF LINE

40 x 20, 40 x 40 mm
wspornik pod kątem
45 st.

stal nierdzewna, anoda naturalna i
inox, biały, antracyt, czarny

stal nierdzewna, anoda naturalna i
inox, biały, antracyt, czarny

ALUPROF CLASSIC

FAPIM

kolory RAL

anoda naturalna, kolory RAL

SOBINCO HORIZON
8000997X

SOBINCO EDGE
8H00127X

anoda naturalna, anoda inox,
kolory RAL

anoda naturalna, anoda inox,
kolory RAL

ECO SCHULTE
XXXXXXX

WALA GAŁKO-KLAMKA
XXXXXXX

stal nierdzewna, kolory RAL

stal nierdzewna, kolory RAL

1924229X

POCHWYTY WPUSZCZANE

Dostępne wymiary (mm):

AQ 45R

AW 23L

• 185x1400

• 185x1400

Pochwyty wpuszczane są dostępne w wymiarach
standardowych drzwi panelowych.
W przypadku wymiarów niestandardowych koniecznie skonsultujcie rodzaj pochwytu
z doradcą.

AW 21
• 185x1400

AW 22
• 185x1400

AW 21L

AW 22L

• 185x1400

• 185x1400

AW 72

AW 10

• 185x1400

• 185x1400

AW 72L

AW 10L

• 185x1400

• 185x1400

AB 01

AB 02

AB 03

AB 04

szer. 50 m
wys. 100 mm

szer. 50 m
wys. 100 mm

szer. 50 m
wys. 100 mm

szer. 100 m
wys. 50 mm

1924229X

Malowanie
klamek

8001289X

Klamki występują
w każdym kolorze
z palety RAL

ELEKTRONIKA
ELEKTROZACZEP
Elektrozaczep awersyjny pozostaje
zablokowany w przypadku braku
zasilania, natomiast odblokowuje
się pod wpływem napięcia.

SZKLENIE

KONTAKTRON
Kontaktron okienny czy drzwiowy to
doskonałe urządzenie zabezpieczające obiekt budowlany przed włamaniem. Zamontowanie uniwersalnych
kontaktronów magnetycznych
uruchamia alarm sygnalizujący
o niekorzystnej sytuacji.

Mikroprzełącznik w pochwycie
dostępny w pochwycie AS 10
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dostępny w pochwycie AQ 10

SZKLENIE VSG
bezpieczne

SZKLENIE ESG
hartowane

SZKLENIE MIRASTAR
lustro weneckie

SZKLENIE SATINATO
białe

SZKLENIE STOPSOL
czarne

SZKLENIE PIASKOWANE
dowolny wzór

SZKLENIE ANTISOL

KOLORY
NAJPOPULARNIEJSZE KOLORY RAL W NASZEJ OFERCIE

PWZ zintegrowany z pochwytem

Podświetlenie podchwytu PWZ

kolor pochwytu: wg palety RAL

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7039

RAL 9016

RAL 9005

RAL 8003

RAL 8011

RAL 8016

RAL 7023

RAL 9006

RAL 1035

KONTROLA DOSTĘPU
Czytnik linii papilarnych
dostępne w pochwytach AQ 10 i AQ 45

Sensor dotyku w pochwycie
dostępny
w pochwytach:
AS 10
AS 45

dostępny
w pochwytach:
AQ 10
PQ 45
AQ
AW 10
AW 21
AW 22
AW 72

* Przedstawione kolory mogą nieznacznie
różnić się od gotowego wyrobu
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OCHRONA
Nasze rozwiązania dla domu pozwolą Wam
utrzymać balans między domowym
spokojem i energią świata zewnętrznego.
Jednym ruchem możecie połączyć lub
oddzielić te rzeczywistości.
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ROLETY
ZEWNĘTRZNE
Funkcjonalne, zgodne z najnowszymi
trendami architektury.
Pomagają kontrolować temperaturę
pomieszczenia, ale spełnią
też inne zadania.

Ile światła, ile słońca
potrzebujecie?
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ROLETY ADAPTACYJNE

SYSTEM

SK, SKE, SKP
- brak ingerencji w obecny stan budynku przy montażu
- łatwe w montażu - nie wymagają specjalnych
przygotowań instalacyjnych
- są niezależną częścią okna

SK
SKP

SK-Wand Wall

SK-Wew-Odw

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

SYSTEM

SAR

- konstrukcja prowadnic chroni przed odgięciem/
wyciągnięciem profili roletowych
- specjalne wzmocnienie w listwie dolnej daje stabilność
pancerza
- wytrzymała konstrukcja kurtyny chroni roletę przed
uszkodzeniem

SKO-SAR ściana

SK

SKPS

SP

SP-E

KO-P

SKO
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ROLETY NADSTAWNE

SYSTEM

SKO OPOTERM
- bezpośrednie osadzenie w ramie okiennej
- wykonany z bardzo dobrej jakości elementów PVC
- zwiększona izolacja termiczna poprzez dodatkowe
docieplenie elementów

SKT-L

SKT-P

ROLETY PODTYNKOWE

SYSTEM

SP

- bezpośrednie osadzenie w ramie okiennej
- wykonany z bardzo dobrej jakości elementów PVC
- zwiększona izolacja termiczna poprzez dodatkowe
docieplenie elementów

SP

SP-E

SP-EMKT

SPMKT

ŻALUZJE FASADOWE
SYSTEM

C-80F
Dobrze domykający profil C-80F o grubości
0,42 mm,
Profil płaski, bez kołnierzy - niski pakiet po
podniesieniu żaluzji,
Profil lakierowany farbą poliestrową w
technologii COIL COATING,
Prowadniki stalowe,
Praca lamel w zakresie 90°,
Szyna górna stalowa cynkowana w systemie
58x56 mm otwartym do dołu,
Taśma sterująca - Texband® - najwyższej
jakości o szerokośc 8 mm,
Listwa dolna, prowadnice z ekstrudowanego
aluminium,
Niezawodne łożyska sterujące pracą żaluzji

SYSTEM

Z-90

Szczelny profil Z-90 o grubości 0,42 mm,
Profil lakierowany farbą poliestrową
w technologii COIL COATING,
Prowadniki stalowe,
Drabinka łącząca lamelki - specjalny system
Hagofix®,
Praca lamel w zakresie 90°,
Szyna górna stalowa cynkowana w systemie
58x56 mm otwartym do dołu,
Taśma sterująca - Texband® - najwyższej
jakości o szerokości 8 mm,
Listwa dolna, prowadnice z ekstrudowanego
aluminium,
Niezawodne łożyska sterujące pracą żaluzji
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