OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW PVC

OKNA

THERMIC LINE

PERFEKCYJNA IZOLACJA
Zyskaj oszczędności na lata.
Gwarantowane Uw dla okna referencyjnego
poniżej 0,79W/m²K – im niżej tym cieplej!

Wybierz okna o najlepszych możliwych parametrach
na rynku. Stworzone z myślą o bardzo wymagającym,
nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym.
Nasze okna zapewniają:
grubsze proﬁle o większej liczbie komór,
solidny pakiet potrójnego szklenia,
bardzo niską przenikalność cieplną.
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Cisza i ograniczenie strat ciepła nawet o 30%.
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Siedmiokomorowy system klasy A.
Nasze najlepsze z najlepszych okno
pasywne, stworzone z myślą
o wymagającym, nowoczesnym
budownictwie jednorodzinnym.
Idealne parametry.
Dodatkowa, trzecia uszczelka
zapewnia wyjątkowo niski współczynnik
przenikania ciepła. A całość
zamknięta jest w zgrabnym,
klasycznym proﬁlu.
Praktyczne dodatki.
Bez żadnej dopłaty, ciepła ramka
i designerska klamka Square
w standardzie.
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Szerokie możliwości szklenia.
Nowoczesna konstrukcja pozwala
na umieszczenie pakietów szybowych
do 56 mm z możliwością osadzenia
specjalnych szyb funkcyjnych.
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Ukryte uszczelki.
Zabezpieczenie przed przeciągiem,
kurzem i deszczem.
Kompatybilność.
Nie zabiera przestrzeni wewnątrz
i pozwala cieszyć się światłem
dziennym.
Opcjonalność.
Niski próg Cię nie zadowala?
Lubimy wyzwania.
Specjalnie dla Ciebie
zastosujemy wysoki próg.

System okienny 88 premium.
Siedmiokomorowy system o głębokości
zabudowy 88 mm z uszczelką środkową
oferuje okna pasywne w standardzie.
Ekstra dodatki w cenie.
Klin docieplający, ciepła ramka,
pakiet 3-szybowy i nowoczesna klamka,
a na dodatek mnóstwo wariantów oklein
do wyboru.
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Sześciokomorowy system klasy B.
Elegancki, klasyczny proﬁl
o głębokości zabudowy 76 mm.
Gwarancja najwyższej jakości.
Dodatkowa 3 uszczelka i najlepsze
parametry izolacyjności cieplnej.
Uw dla okna referencyjnego
osiąga wartość 0,73m.
Jeden system. Wiele zalet.
Nowoczesna jakość poprzez
funkcjonalność, statykę, wygląd,
izolacyjność termiczną
i akustyczną.

STANDARD LINE

KLASYCZNIE DLA KAŻDEGO
Klasyczne nie oznacza nudne.
Stwórz piękną przestrzeń w wielu kolorach i kształtach,
w której poczujesz się bezpiecznie.

Szukasz sprawdzonych okien PVC o bardzo dobrych
parametrach przenikalności cieplnej do domu lub bloku?
Wybierz doskonałe rozwiązanie wśród okien tradycyjnych.
Nasze okna zapewniają:
bardzo dobrą izolację termiczną,
bezpieczeństwo domowego ogniska,
uniwersalny design.
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Optymalny wybór na długie lata.

PK76 INNOVO
Uw
od

0,76
2

W/m K
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Pięciokomorowy system klasy B.
Elegancki, klasyczny proﬁl
o głębokości zabudowy 76 mm.
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Ochrona.
Dzięki perfekcyjnej izolacyjności
akustycznej w domu jest znacznie
ciszej, a montaż systemów
antywłamaniowych
zwiększa bezpieczeństwo.
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Gwarancja spokoju.
Solidne okucie Maco Multimatic
zapewnia bezpieczeństwo.
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Klasyka w nowej odsłonie.
Podstawowa wersja 5 komorowego
proﬁlu o głębokości zabudowy 70 mm.
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Znakomita szczelność.
Nowoczesne uszczelki doskonale
zabezpieczają przed przeciągiem,
kurzem i deszczem.
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Ponadczasowy design.
Kształt proﬁlu spójny z wyglądem
szerszych proﬁli PK76 INNOVO
i PK76 INNOVO+.
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Jakość klasy A.
Pięciokomorowy proﬁl 70 mm,
barwiony pod kolor okleiny
zapewnia estetyczny wygląd ramy
po wielu latach użytkowania.
Dobra forma.
Grube ścianki proﬁli zapewniają
doskonałą statykę okien
nawet przy dobowych wahaniach
temperatur od -2 do 16.

mm

Bogata paleta kolorów.
Oprócz białego oferujemy
szeroką paletę kolorów
okleinowanych.
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Nowość!
Istnieje możliwość wstawienia pakietu
3-szybowego o szerokości do 42 mm.
Wówczas Uw może wynosić nawet
0,79 W/m²K.
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System podnoszono - przesuwny.
Skrzydło pięciokomorowe
o głębokości zabudowy 76 mm.
Zlicowana ościeżnica.
Genialna konstrukcja.
System progowy bez barier
w standardzie.
Wygodne użytkowanie.
Łatwość obsługi, niezawodne
działanie oraz przyjemnie płynna
i cicha praca przesuwnych
skrzydeł.

Z gwarancją jakości!

Najwięksi w regionie
północno-wschodniej Polski
Na rynku stolarki
od 1999

300 pracowników

PVC
ALUMINIUM
DREWNO

150 000
okien PVC rocznie

DREWNO-ALU

Wielkie inwestycje
deweloperskie
i prywatne domy rodzinne

Eksportujemy do:
Niemiec l Włoch l Litwy l Anglii l USA l Szwecji l
Szwajcarii l Łotwy l Norwegii l Francji l Maroko l Czech
Belgii l Estonii l Austrii l Izraela l Japonii l USA

Współpracujemy z najlepszymi:
OKNA

Dane kontaktowe:
WITRAŻ sp. z o. o. sp. k.
Łyski, ul. Warszawska 68
Tel: +48 85 713 13 70
e-mail: info@witraz.eu
WWW.WITRAZ.EU
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