Stolarka ALU

Kolorystyka / Lakierowanie

Jesteśmy także producentem konstrukcji aluminiowych.
Są one oparte na na rozwiązaniach systemowych firmy Blyweert umożliwiających wykonywanie konstrukcji okienno-drzwiowych
jak również przesuwnych i harmonijkowych z zastosowaniem jako przegrody zewnętrzne
oraz jako ścianki i przeszklenia wewnątrz budynków.
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TRITON® / HERCULES / APOLLO COLD / NOTUS

• Triton® jest systemem okienno-drzwiowym 3-komorowym, wykonanym z aluminium wysokiej jakości.
• System oferuje bardzo wysoką izolację cieplną (Uw < 1,35W/m2K) i wzmocnioną stabilność.
• Technika izolacyjna labiryntu (oparta na spidertechnology®) gwarantuje wyjątkowo niski współczynnik Uf, o wartości poniżej 2,00 W/m2K.
• System proponowany jest z dwoma rodzajami przekładek termicznych bez zmiany wymiarów lub wyglądu profili.
• Głębokość zabudowy: 72 mm.
• System Hercules oferuje rozwiązania dla większości standardowych zastosowań drzwi i okien (także okien z eurorowkiem).
• Hercules to system profili trzykomorowych, wykonanych z aluminium wysokiej jakości, dających izolację cieplną najwyższej jakości i wzmocnioną stabilność.
Aby otrzymać taką sztywność, profile ościeżnic i skrzydeł posiadają na zewnątrz trzecią komorę, pozwalającą na montaż dodatkowego narożnika.
• Przekładki termiczne w kształcie Omega z poliamidu, wzmocnionego włóknem szklanym, gwarantują niski współczynnik izolacyjności termicznej Uw o minimalnej
wartości 1,46 W/m2K.
• Głębokość zabudowy: 67 mm.
• Apollo Cold to system bez przekładki termicznej przeznaczony do drzwi i okien.
• Jest to system, który oferuje ekonomiczne rozwiązania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana izolacja termiczna, a więc jako przeszklenia wewnętrzne w centrach
handlowych, biurach, instytucjach.
• Ma również zastosowanie w drzwiach automatycznych.
• Głębokość zabudowy: 51 mm.

NOTUS
drzwi przesuwne / unoszono-przesuwne

NOTUS
drzwi przesuwne / unoszono-przesuwne

Szyby
W naszych oknach i drzwiach stosujemy szeroką gamę szyb niskoemisyjnych, dźwiękochłonnych, przeciwsłonecznych,
antywyważeniowych jak również dekoracyjnych, pochodzących od różnych producentów, różniących się dodatkowo stopniem
zabarwienia i przezroczystości. Zastosowanie 2- lub 3-szybowych pakietów zespolonych z przestrzenią wypełnioną argonem
lub kryptonem przyczynia się do znacznej redukcji strat ciepła.

kathedral

mastercarre

delta clair

delta mat

chinchila

niagara

abstracto

cora

Rolety
Oprócz okien i drzwi nasza firma produkuje również rolety nadstawne (skrzynka montowana nad oknem) oraz zewnętrzne
(skrzynka montowana na elewacji). Eleganckie, nowoczesne wzornictwo, bogate wyposażenie standarowe, szeroka paleta kolorów
skrzynek oraz lameli pancerza jak również automatyka Somfy w cenie rozwiązań standardowych czynią naszą propozycję
bardzo atrakcyjną dla najbardziej wymagających klientów.

NADSTAWNE

• System Notus przeznaczony jest dla konstrukcji przesuwnych oraz unoszono-przesuwnych.
• To system łączący zalety wysokiej jakości aluminium z odpowiednią wytrzymałością w korzystnej cenie.
• System oferuje ulepszone właściwości termoizolacyjne w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych technologii koekstruzji.
• Notus umożliwia wykonanie konstrukcji przesuwnych 1-, 2- oraz 3-szynowych.
• Zapewnia także realizację dużych konstrukcji przesuwnych o maksymalnym ciężarze skrzydła 200 kg.
• Zarówno ościeżnice jak i skrzydła mają konstrukcję 3-komorową gwarantującą optymalną stabilność.
• Głębokość zabudowy 94 mm (systemy 2-szynowe) lub 155 mm (systemy 3-szynowe).

APOLLO COLD
drzwi

Dzięki zastosowaniu oklein renolit obejmujących zarówno kolory jednolite jak i drewnopodobne oferujemy możliwość dostosowania
wyglądu okien i drzwi do indywidualnych gustów naszych klientów. W przypadku oklein drewnopodobnych od zewnątrz
odpowiednio barwiona w masie ścianka zewnętrzna profila pod okleiną z folii maskuje ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
W swojej ofercie posiadamy także unikalną możliwość lakierowania okien i drzwi z pvc i aluminium dzięki czemu możemy uzyskiwać
kolory nietypowe. Stosowana przez nas technologia Feyco umożliwia uzyskanie powłok lakierniczych o wysokiej wytrzymałości oraz
odporności na promieniowanie słoneczne. Stolarkę z pvc lakierujemy zarówno bezpośrednio na pvc jak i na okleinach.

cb oval
(rewizja od czoła)

ZEWNĘTRZNE

cb oval z moskitierą
(rewizja od czoła)

cb
(rewizja od dołu)

standard

Warmińska Fabryka Okien POSTĘP Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 2h, 11-300 Biskupiec
tel. +48 89 715 11 05, fax +48 89 715 11 25
email: biuro@okna-postep.pl
www. postep.eu

rondo

do zabudowy

Okna PVC

Drzwi PCV

Okna POSTĘP to okna wyjątkowe dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych na rynku materiałów.
Do produkcji stolarki stosujemy wyłącznie profile koncernu VEKA AG, które gwarantują wysokie parametry statyczne, jak również odpowiednią izolacyjność termiczną i akustyczną.
Spośród wielu producentów, jedynie VEKA posiada w swej ofercie wyłącznie profile zaliczane zgodnie z PN-EN 12608 do najwyższej klasy „A”.
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ŁATWA REGULACJA

WYSOKA JAKOŚĆ

INTUICYJNA OBSŁUGA
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UZUPEŁNIAJĄCE

brąz

• 5-komorowy system o głębokości zabudowy 70 mm zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim poziomie: przy zastosowaniu szyby standardowej
(Ug=1,1 W/m2K) uzyskamy dla całego okna współczynnik przenikania ciepła (Uw=1,3 W/m2K). Przy zastosowaniu oszklenia o jeszcze niższym współczynniku przenikania
termicznego, możliwe jest nawet osiągnięcie (Uw<1,0 W/m2K).
• Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 14 do 42 mm bez konieczności użycia dodatkowych profili.
• Grubość ścianek zewnętrznych profila ≥ 2,8 mm, czyli parametry spełniające najwyższe standardy RAL - „Klasa A” (PN-EN 3.12608).
• Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo dobrą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną.
• Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych proporcjach. Stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne pasują praktycznie do każdej elewacji.

• System drzwi wejściowych o głębokości zabudowy 70 mm.
• Optymalna stabilność dzięki wzmocnieniom stalowym o dużych przekrojach.
• Podwójne uszczelki zmniejszają straty ciepła i eliminują przeciągi.
• Konstrukcja progu gwarantuje idealną izolację termiczną w dolnej części konstrukcji.
• Okapnik aluminiowy odprowadza wodę z zacinającego deszczu przy skrzydłach otwieranych do wewnątrz, natomiast przy skrzydłach otwieranych na zewnątrz
ma charakter ozdobny.
• Grubość ścianek profila spełniająca najwyższe standardy RAL - „Klasa A” (PN-EN 12608).
• Pełna zgodność z systemem okiennym.
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• System drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych.
• Sięga od strony technicznej ku nowym horyzontom, zarówno pod względem stabilności profili, długookresowej
wytrzymałości i bezpieczeństwa, jak również, a może przede wszystkim, oszczędności energii, która dzięki
innowacyjnej technologii osiąga niespotykane dotąd wyniki.
• Skrzydło 5-komorowe z głębokością zabudowy 100 x 70 mm ościeżnica 7-komorowa z głębokością zabudowy
50 x 170 mm.
• Standardowy współczynnik przenikania ciepła Uw = 1,3 W/m2K (przy Ug =1,1 W/m2K).
• Możliwość zastosowania oszklenia do 42 mm grubości, co przy jednoczesnym użyciu szkła izolacyjnego
pozwala osiągnąć wartości współczynnika Uw na poziomie 0,8 W/m2K (przy Ug = 0,4 W/m2K).
• Duotermicznie rozdzielony próg ze zintegrowanym klinem termicznym daje maksymalną efektywność
energetyczną. Jednocześnie nie stwarza bariery komunikacyjnej dzięki niskiej wysokości zabudowy (50 mm).

VEKA PERFECTLINE
z potrójną szybą zespoloną 36 mm

• System profili okiennych o wielokomorowej geometrii (7 komór w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła) oraz głębokości zabudowy 82 mm, zapewniający
efektywność energetyczną na najwyższym poziomie (domy energooszczędne i pasywne).
• Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 24 do 52 mm.
• Współczynnik przenikania ciepła Uw osiągający nawet do 0,7 W/m2K przy zastosowaniu oszklenia o współczynniku Ug=0,4 W/m2K .
• Grubość ścianek zewnętrznych profila wynosi 3 mm a więc spełnia najwyższe standardy RAL - „Klasa A” (PN-EN 12608).
• Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową zapewniający doskonałą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną.
• Pewne osadzenie szyby w profili na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się na szybie pary wodnej oraz wzmacnia właściwości antywłamaniowe.
• Klasyczne wzornictwo o wyważonych proporcjach, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne pasujące praktycznie do każdej elewacji.

VEKA SLIDE

PERFECTLINE

VEKA PERFECTLINE CLASSIC

VEKA SOFTLINE 82
z potrójną szybą zespoloną 36 mm (U=0,7W/m2K)
i progiem ALU

VEKA SOFTLINE 82
z potrójną szybą zespoloną 36 mm (U=0,7W/m2K)

PERFECTLINE
VEKA SOFTLINE 82
z potrójną szybą zespoloną 48 mm (U=0,5W/m2K)

SOFTLINE 82

Drzwi POSTĘP charakteryzują się wyjątkową stabilnością i trwałością. Wynika to z zastosowania technologii oferowanych
przez koncern VEKA oraz niezawodnych zamków firmy Winkhaus. Należy podkreślić, iż oprócz podstawowych funkcji
sprowadzających się do bezpiecznego zamknięcia domu lub mieszkania, drzwi pełnią również ważną funkcję architektoniczną.
Dzięki możliwości zastosowania szerokiej gamy dekoracyjnych wypełnień drzwiowych oraz klamek i pochwytów nasze drzwi
mogą podkreślić indywidualny charakter budynku.
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