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Dlaczego okna drewniane? 

1. Poniewa˝ sà komfortowe, zdrowe i oferujà 

ró˝ne mo˝liwoÊci kszta∏towania. 

2. Drewno to czysta natura. 

3. Ró˝norodnoÊç gatunków drewna spe∏ni 

ka˝de ˝yczenie w projektowaniu wn´trz.

4. Okna drewniane tworzà wspania∏à 

przytulnoÊç. 

5. Drewno posiada mi∏à temperatur´ 

powierzchni i jest przyjemne w dotyku. 

6. Okna drewniane nie na∏adowujà si´ 

elektrostatycznie. 

7. W razie po˝aru drewno nie wytwarza 

˝adnych wysoce trujàcych gazów. 

8. Ramy okienne dajà si´ pomalowaç farbami 

kryjàcymi lub lazurami w ka˝dej tonacji 

kolorystycznej. 

9. Poprzez ró˝ne formy okien drewnianych 

mo˝na indywidualnie kszta∏towaç fasady 

budynków. 

10. Okna drewniane sà ze wzgl´du na tradycyjnoÊç 

a zarazem nowoczesnoÊç tego materia∏u, 

w∏aÊciwym elementem budowlanym w nowym 

budownictwie jak i w ochronie zabytków.

Kantówka klejona stosowana w oknach GEBAUER

wyró˝nia si´ wyszukanà jakoÊcià. Âcis∏a wspó∏praca 

z dostawcami klejonki gwarantuje dobieranie odpowied-

nich gatunków drewna, selekcjonowanie i jakoÊç wed∏ug

optymalnych oczekiwaƒ naszych klientów.

Drewno
˝yj zdrowo i w zgodzie
z naturà

Sosna - tradycyjna, g∏adka, harmonijna

Meranti - egzotyczne, eleganckie

Modrzew - pi´kny, naturalny, ciep∏y

Dàb - trwa∏y, ekskluzywny, dostojny

Eukaliptus - wytrzyma∏y, przyjemny

Nowoczesna linia produkcyjna 

Linia produkcyjna najnowszej 

generacji produkcji zachodniej

firmy WEINIG - sterowana cyfrowo

- pozwala nam na przetwarzanie

dobrego i wyselekcjowanego

surowca w najnowoczeÊniejszej

technologii - technologii 

SOFT-LINE. Dzi´ki takiej obróbce 

i wykoƒczeniu r´cznemu otrzymu-

jemy idealnie g∏adkà i perfekcyjnà lini´ profili. W efekcie 

otrzymujemy okna o najlepszych parametrach technicznych 

i najnowoczeÊniejszych - zaokràglonych kraw´dziach.

Drzwi tarasowe, przesuwne, niskoprogowe 

z drewna eukaliptusowego

Salon firmowy w Tarnowie Opolskim 

z najnowszymi rozwiàzaniami technicznymi



Soft-Line
technologia przysz∏oÊci

1.

2.

3.

4.

Okna w linii Soft-Line o zaokràglonych kraw´dziach 

wykonane sà wed∏ug klasycznego wzornictwa 

przedwojennego w najnowszej technologii przysz∏oÊci.

G∏ówne zalety okna wykonanego w linii Soft-Line to:

• klasyczne wzornictwo,

• zaokràglone kraw´dzie gwarantujàce odpowiednià gruboÊç 

pow∏oki lakierniczej w ka˝dym punkcie ramy i skrzyd∏a,

• zaokràglone listwy przyszybowe montowane na styk 

bez nieestetycznych szczelin,

• nowej generacji termookapnik firmy GUTMAN zwi´kszonej 

obj´toÊci i przepustowoÊci na wody opadowe 

(na ˝yczenie w bogatej palecie kolorów),

• wr´by oÊcie˝nicy podwy˝szone, dzi´ki czemu uszczelka 

wr´bowa nie przylega bezpoÊrednio do aluminiowego 

okapnika a przylega do drewnianego wr´bu; 

eliminuje to mostek termiczny w tej cz´Êci okna,

• ∏agodny kàt nachylenia dolnej kraw´dzi skrzyd∏a, 

przez co mo˝liwe jest szybsze odprowadzenie wody 

w tej cz´Êci okna, a tym samym wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç stolarki.

Zaokràglona kraw´dê gwarantujàca 

odpowiednià gruboÊç pow∏oki lakierniczej 

w tym miejscu.

Zaokràglona listwa przyszybowa 

Wi´kszy kàt nachylenia dolnej kraw´dzi 

okna, przez co mo˝liwe jest szybsze 

odprowadzenie wody w tej cz´Êci okna

Nowej generacji termookapnik firmy 

o zwi´kszonej obj´toÊci i przepustowoÊci 

na wody opadowe

Okno wykonane 

w technologii SOFT-LINE

Przekrój okna 

w technologii SOFT-LINE



Okucia
najlepsze rozwiàzania

OKUCIA ... diabe∏ tkwi w szczegó∏ach

Dzi´ki najnowoczeÊniejszej technologii okucia ROTO NT

spe∏niajà wszelkie wymogi dotyczàce komfortu, bezpieczeƒstwa 

i estetyki. Istotà nowatorskiego wielofunkcyjnego systemu 

ryglujàcego jest integracja wielu funkcji w jednym elemencie:

ryglowanie, regulacja i zabezpieczenie antywywa˝eniowe. 

Dzi´ki u˝yciu nowoczesnych technologii okucia ROTO pracujà

nies∏ychanie lekko, co podnosi komfort ich obs∏ugi i zmniejsza

ryzyko wystàpienia jakichkolwiek uszkodzeƒ mechanicznych. 

Zastosowana pow∏oka ROTOsil to podwy˝szona ochrona

antykorozyjna.

Sposób na w∏amywacza

Stopieƒ bezpieczeƒstwa gwarantowany jakoÊcià okuç

budowlanych ROTO zapewnia produktom GEBAUER pozycj´

jednego z najbardziej doÊwiadczonych producentów stolarki 

wyposa˝onej w zabezpieczenia antywywa˝eniowe.

Wybierajàc okucia ROTO, klient uzyskuje mo˝liwoÊç 

jednoczesnego zainstalowania odpowiadajàcego mu systemu

zabezpieczeƒ antyw∏amaniowych ROTO NT - Wk1 lub Wk2. 

W ich sk∏ad mogà wchodziç:

1. rygle grzybkowe z zaczepami,

2. zabezpieczenia zawiasu dolnego,

3. zabezpieczenia zapobiegajàce rozwierceniu klamki,

4. antywywa˝eniowe zamkni´cie Êrodkowe oraz 

∏àczniki zasuwnicy,

5. antywywa˝eniowe naro˝niki,

6. antywywa˝eniowe prowadnice,

7. klamki zamykane na klucz lub blokowane 

przyciskiem, klamki SECUSTIC,

8. magnetyczny system kontroli otwarcia okna MVS.

Okucia
antyw∏amaniowe 

Bogata ró˝norodnoÊç

kolorystyczna klamek i os∏onek

Naro˝nik ROTO NT

Zaczep 

mikrowentylacji

Idealne 

wykoƒczenie

Zabezpieczenie zapobiegajàce 

rozwierceniu klamki.

Trzpieƒ antywywa˝eniowy

ROTO MVS magnetyczny system 

kontroli otwarcia i zamkni´cia okna.

Zaczep antywywa˝eniowy

Zestaw klamek 

antyw∏amaniowych 

na klucz

Zasuwnica centralna 

w oknie 

dwuskrzyd∏owym,

bezs∏upkowym



Okucie harmonijkowo-

przesuwne ROTO

Okucie harmonijkowo-przesuwne

istnieje w dwóch wersjach - 

podwieszone u do∏u lub u góry, 

ze skrzyd∏ami otwierajàcymi si´ 

do wewnàtrz. Po∏àczenie z pod∏ogà

bezprogowe lub z progiem. 

IloÊç skrzyde∏ do 8 szt. 

Nadaje si´ szczególnie na tarasy i do ogrodów zimowych.

Okucie obrotowe

Doskona∏e okucie do okien

okràg∏ych. Mo˝liwoÊç obrotu

skrzyd∏a praktycznie o 360º. 

Wykonanie okna bez szprosów 

konstrukcyjnych w jednym skrzydle.

¸atwoÊç obs∏ugi, du˝a 

funkcjonalnoÊç i szczelnoÊç.

Okucie przesuwne 

niskoprogowe

Specjalne okucie z niskim progiem

zalecane do du˝ych i ci´˝kich

przeszkleƒ. Maksymalna iloÊç

skrzyde∏ do 6 szt. 

Du˝a funkcjonalnoÊç i prostota

obs∏ugi.

Okucie uchylno-przesuwne

ROTO

Okucie uchylno-przesuwne jest 

idealnym systemem okucia do

okien i drzwi, których skrzyd∏a 

przy ca∏kowitym otwarciu 

nie mogà wystawaç w g∏àb

pomieszczenia. Absolutna 

szczelnoÊç, doskona∏a izolacja

cieplna i akustyczna dzi´ki ryglowaniu na ca∏ym obwodzie.

Okucia 
nietypowe

Przyk∏ad okucia harmonijkowo-przesuwnego.

Przyk∏ad okucia obrotowego.

Przyk∏ad okucia przesuwnego, niskoprogowego.

Przyk∏ad okucia uchylno - przesuwnego.



Wygoda
przede wszystkim

Wywietrzniki

Wywietrzniki stosujemy, aby poprawiç jakoÊç 

powietrza w pomieszczeniach, dostarczyç tlen 

i usunàç spaliny, zlikwidowaç mo˝liwoÊç kondensacji

pary wodnej, a co za tym idzie niebezpieczeƒstwo

zawilgocenia i zagrzybienia Êcian.

Higrosterowany wywietrznik

AERECO montowany w ramie

Nawierzchniowy otwieracz

naÊwietli firmy GEZE

Wywietrznik RENSON 

montowany w Êwietle szyby

ROTO EVS wietrzenie

i ryglowanie w jednym

ROTOBOY on dopilnuje 

w∏aÊciwego wietrzenia

Klamka dwustronna 

z wk∏adkà patentowà

Blokada b∏´dnego 

po∏o˝enia klamki

Farby
kolory t´czy 

Kolorystyka 

Do malowania stolarki stosujemy wy∏àcznie farby

ekologiczne wodorozcieƒczalne akrylowe. 

Ka˝dy element jest oddzielnie impregnowany

zanurzeniowo, malowany podk∏adowo

i nawierzchniowo hydrodynamicznie. 

Impregnat - wnika w drewno, zabezpiecza 

przed grzybami i pleÊnià. Pow∏oka malarska 

naniesiona metodà natrysku o gruboÊci 150 µm

zapewnia w∏aÊciwà ochron´ stolarki.

Dzi´ki zaokràgleniu elementów drewnianych

pow∏oka lakieru jest równomierna na kraw´dziach

i nie ulega uszkodzeniu. Jest idealna i odporna 

na dzia∏anie warunków atmosferycznych 

i promieni ultrafioletowych. 

W standardzie kolory kryjàce i lazury 

(uwidaczniajàce struktur´ drewna) wg palety

w∏asnej. Za dop∏atà mo˝liwy ka˝dy kolor z palety

RAL i malowanie dwukolorowe.

Uszczelnienie

Uszczelka wciskana w kolorach podstawowych

firmy HPP Profile o podwy˝szonych w∏aÊci-

woÊciach fizycznych, odporna na starzenie

i dzia∏anie ozonu, na kontakt z farbami akrylowy-

mi, tak˝e na wiele czynników atmosferycznych.

Posiada równie˝ podwy˝szonà odpornoÊç cieplnà. 

Szklenie na podk∏adce, osadzanie szyb na p∏askiej

uszczelce neoprenowej. Uszczelnienie szczeliwem

przyszybowym - neutralna ˝ywica silikonowa

uszczelniajàca szyb´ wed∏ug firmowej palety

kolorów.

Drzwi balkonowe 

z witra˝em.



Ekskluzywne okno d´bowe 

z witra˝em

Tradycja i luksus
idealne wykoƒczenie

Troch´ luksusu - okucie ROTO Royal

Wspania∏y wyglàd poprzez umieszczenie strony zawiasowej

ca∏kowicie we wr´bie. Okucie ca∏kowicie niewidoczne, 

kryjàce w sobie bogactwo mo˝liwoÊci form okien. 

Daje równie˝ mo˝liwoÊç wykonania okien trzyskrzyd∏owych 

bez s∏upków mi´dzyskrzyd∏owych.  

Brak widocznych zawiasów Eleganckie wykoƒczenie

Nowoczesne okno z okiennicami

Okno z drewna sosnowego w tradycyjnym wykonaniu

Klasyczne okno z drewna meranti



Ochrona Êrodowiska i oszcz´dnoÊç energii

Co zapewniajà szyby ciep∏ochronne? Przede wszystkim oszcz´dnoÊç energii cieplnej, optymalnà temperatur´

w pomieszczeniu, wysokà przepuszczalnoÊç, zmniejszenie przepuszczalnoÊci promieniowania UV, ochron´ Êrodowiska 

naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku w´gla do atmosfery. Proponujemy Paƒstwu szyby o wspó∏czynniku

nawet do 0,3 W/m2K

Bezpieczeƒstwo w ka˝dym przypadku

Szyby ochronne zapewniajà nam ochron´ przed zranieniem przez samo szk∏o w razie jego rozbicia oraz przed atakiem 

z zewnàtrz. Szybom antyw∏amaniowym mo˝na nadaç tak˝e wysokà energooszcz´dnoÊç w∏aÊciwà zespoleniom 

termoizolacyjnym. Proponujemy Paƒstwu oszklenie w przedziale klas O1-P6, wszystkie montowane na specjalne wkr´ty

stalowe, zabezpieczajàce przed wypchaniem szyby.

Pozostawiç ha∏as za oknem

D∏ugotrwa∏y ha∏as jest przyczynà powa˝nych uszczerbków na zdrowiu. Stosujàc w oknach dêwi´koch∏onne szyby

pozostawiacie Paƒstwo ha∏as za oknem i mo˝ecie cieszyç si´ ciszà odpoczynku i pracy. Nowoczesne szyby nie tylko

chronià przed ha∏asem, ale równie˝ powinny byç energooszcz´dne. Dlatego proponujemy Paƒstwu  zespolenia 

o dêwi´koch∏onnoÊci do Rw = 45 dB oraz wspó∏czynniku przenikania ciep∏a k = 1,1 W/m2K.

Ciep∏o i pi´knie

Du˝e powierzchnie szklane oraz tzw. ogrody zimowe

podwy˝szajà dziÊ estetyk´ budynków mieszkalnych. 

Âwiat∏o, powietrze, s∏oƒce oraz bliskoÊç przyrody 

dajà poczucie nowego komfortu w mieszkaniu,

odpowiadajà stylowi naszych czasów. 

Aby sprostaç wymaganiom architektów wn´trz 

proponujemy szerokà gam´ zespoleƒ 

ornamentowych, przeciws∏onecznych, 

barwionych, piaskowanych oraz witra˝y.

Szyby
popatrz inaczej na
Êwiat

Rewolucja w dziedzinie szk∏a:

1. Szk∏o samoczyszczàce

specjalna pow∏oka o wyjàtkowym dzia∏aniu. 

2.  Ciep∏a ramka

zastosowanie ciep∏ego tworzywa, które obni˝a wspó∏czynnik 

przenikanie ciep∏a.

3.  Szk∏o Ipasol

specjalne szk∏o do ogrodów zimowych 

4. Elektrycznie podgrzewane szyby

Okno drewniane 

z witra˝em

Przyk∏ady szk∏a

witra˝owego

Przyk∏ady szk∏a ornamentowego



Szprosy wewnàtrz szybowe 

8-45 mm satinato, 

drewnopodobne oraz 

w kolorach RAL

Szprosy dwustronnie naklejane

drewniane w kolorze stolarki - 

standardowe lub ozdobne

Szprosy konstrukcyjne 

drewniane w kolorze stolarki - 

standardowe lub ozdobne

Szprosy Êciàgane drewniane - 

kratka w kolorze stolarki 

Szprosy
bàdê oryginalny



Stolarka stylizowana
jakoÊç w detalach

Stolarka stylizowana proponowana przez naszà firm´ jest 

odtwarzana w ka˝dym detalu przez dobór w∏aÊciwego kszta∏tu, 

podzia∏u, szerokoÊci skrzyde∏, profili listew oraz wiernoÊç 

elementów ozdobnych takich jak:

- ozdobne Êlemiona,

- frezowane listwy przymykowe i s∏upki,

- ozdobne listwy maskujàce termookapnik,

- r´cznie rzeêbione g∏owiczki, stopki, kolumienki 

i inne elementy dekoracyjne,

- ozdobne szprosy naklejane - wiedeƒskie,

- frezowane szprosy konstrukcyjne,

- ozdobne szprosy Êciàgane,

- szyby ornamentowe i witra˝e,

- stylizowane klamki,

- eleganckie okucia ROTO Royal.

Przy wymianie stolarki istotny jest dla nas ca∏y otwór okienny 

wraz z jego obramowaniem, drewnianymi obudowami oÊcie˝y, 

parapetami i okiennicami.

Okna stylizowane w zabytkowej kamienicy Rekonstrukcja klasycznego okna zabytkowego 

z prostymi zdobieniami i szprosami naklejanymi

Dekoracyjna listwa przymykowa

Przyk∏ad r´cznie rzeêbionej

g∏owiczki

Fragment ozdobnego Êlemienia

Fragment listwy maskujàcej 

termookapnik



Okna zabytkowe
klasyczne pi´kno 

Idealne uzupe∏nienie kompleksowej 

renowacji budynków historycznych 

i zabytkowych 

Nasze okna zabytkowe zdobià wiele kamiennic,

pa∏aców i obiektów sakralnych.

Okna stylizowane sà indywidualnie projektowane 

pod nadzorem s∏u˝b konserwatorskich, 

natomiast tradycja i doÊwiadczenie rzemieÊlnicze

pozwalajà nam na wierne odwzorowanie 

ka˝dego elementu stolarki.

Okna stylizowane w zabytkowej kamienicy w Opolu

Rekonstrukcja klasycznego okna z ozdobnà

obudowà otworu okiennego

Okno zabytkowe zamontowane w obiekcie 

pod opiekà konserwatora w Wilkanowie

Zabytkowe okno d´bowe w koÊciele w Tarnowie Opolskim
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Zak∏ad Stolarski

GEBAUER

46-050 Tarnów Opolski

ul. Âw. Marcina 35

Tel. +48 77 464 48 58 Fax +48 77 464 48 57

przedstawiciel

e-mail: firma@gebauer.com.pl        www.gebauer.com.pl

1. Nowoczesny profil okna drewnianego 

w technologii Soft-Line.

2. Rama i skrzyd∏o wykonane z ramiaka trójwarstwowo 

klejonego (klejenie warstwowe i wzd∏u˝ne zabezpiecza-

jàce przed wypaczaniem), bez ∏àczenia na d∏ugoÊci.

3. Szyby energooszcz´dne o wspó∏czynniku 

termoizolacyjnoÊci k = 1,1 W/ m2K neutralne.

4. Impregnowanie zanurzeniowe zabezpieczajàce przed 

grzybami i owadami, malowanie podk∏adowe, 

malowanie ostateczne farbami akrylowymi 

w standardowych kolorach lazurowych i kryjàcych 

wg palety GEBAUER.

5. Okucie obwiedniowe ROTO NT z nowoczesnym 

zamontowaniem ramienia rozwórki.

6. Do wyboru okna ze s∏upkiem lub bez s∏upka.

7. Dwa punkty antywywa˝eniowe na skrzyd∏o - 

zasuwnica z trzpieniem grzybkowym. 

8. Blokada b∏´dnego po∏o˝enia klamki.

9. Mikrowentylacja dla skrzyde∏ uchylno-rozwiernych  

(z klamkà 135-stopniowà).

10. Os∏onki na zawiasy bia∏e, bràzowe lub oliwkowe.

11. Klamka metalowa firmowa bràzowa,bia∏a lub oliwkowa.

12. Uszczelka wr´bowa HPP PROFILE w kolorze bia∏ym 

lub bràzowym. 

13. Uszczelka neoprenowa pod wk∏ad szybowy.

14. Silikon neutralny wg palety GEBAUER. 

15. Okapnik aluminiowy zabezpieczajàcy na skrzyd∏o okna 

w kolorze bia∏ym, bràzowym lub oliwkowym. 

16. Termookapnik w kolorze bia∏ym, bràzowym lub 

oliwkowym firmy GUTMAN. 

1. Doradztwo techniczne. Wszystkim naszym 

klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo 

techniczne w zakresie rozwiàzaƒ konstrukcyjnych 

zamawianej stolarki zarówno na budowie, 

jak i telefonicznie czy internetem.

2. Zapewniamy autoryzowany monta˝. 

W przypadku monta˝u stolarki przez klienta 

zapewniamy fachowe doradztwo, instrukcj´ 

monta˝u oraz wszelkie dost´pne materia∏y 

techniczne.

3. Bezp∏atne obmiary. Firma nasza zapewnia 

bezp∏atne pomiary u klienta, po∏àczone 

z projektowaniem stolarki, doradztwem 

technicznym oraz wst´pnà wycenà.

4. Bezp∏atny transport. Dostarczamy bezp∏atnie 

na terenie ca∏ego kraju wykonanà stolark´ przy 

pomocy wyspecjalizowanych Êrodków transportu.

5. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonujemy kompleksowà stolark´ 

wykoƒczeniowà do okien - parapety, listwy 

ozdobne, g∏owiczki rzeêbione, rolety zewn´trzne,

moskitiery i inne.

Standard
jakoÊç w standardzie

Gwarancja
produktu i us∏ug

Obmiar Doradztwo

Serwis

Wzory okien 

standardowych

Konserwacja

Transport


