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Stolarka drewniana - seria LUX 68, 78, 92              
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Okna LUX
Nasze innowacyjne rozwiązania stanowią optymalne 
połączenie najlepszych parametrów technicznych, 
funkcjonalności i ekonomii zachowując estetykę każdego 
elementu stolarki, będąc odpowiedzią na indywidualne 
potrzeby Klientów.

Solidny doskonały produkt a także wysoki współczynnik 
izolacyjności termicznej daje prawo do stosowania 
naszych okien Passiv LUX 92 do budownictwa pasywnego.

Naszym celem jest dostarczenie klientom optymalnych 
rozwiązań i zapewnienie nowej jakości życia za rozsądną 
cenę co spełnia standard okien Eco LUX 78.

Dla Klientów ceniących dobrą jakość i niską cenę posiada-
my okna Classic LUX 68.

Przekrój okna Classic LUX 68 Przekrój okna Eco LUX 78 Przekrój okna Passiv LUX 92

Okno Classic LUX 68
drewno selekcjonowane,
lite trzywarstwowe, 
klejone na grubość 68 mm
pakiet szybowy max 32 mm

współczynnik szyby Ug = 1,10
współczynnik okna Uw = 1,20

Okno Eco LUX 78
drewno selekcjonowane, 
lite wielowarstwowo, 
klejone na grubość 78 mm
pakiet szybowy max 38 mm

współczynnik szyby Ug = 0,50
współczynnik okna Uw = 0,96

Okno Passiv LUX 92
drewno selekcjonowane, 
lite wielowarstwowo, 
klejone na grubość 92 mm
pakiet szybowy max 49 mm

współczynnik szyby Ug = 0,40
współczynnik okna Uw = 0,80 

Oferta okien drewnianych 
energooszczędnych przeznaczona 
jest dla wymagającego Klienta, 
inwestującego w przyszłość, ceniącego 
produkty najwyższej jakości.



Okna nietypowe
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Niestandardowe
Nowoczesne budownictwo  stawia nowe wyzwania  
dla  stolarki okiennej poprzez  różne kształty, kolory, 
szkło i funkcje, które to umożliwią nadanie domowi 
oryginalności i indywidualnego charakteru.

Okna  oprócz funkcji naświetlenia pomieszczeń mogą 
być dodatkową ozdobą pomieszczenia, a w szczególności 
okna  nietypowe, tzn. łuki, trapezy, trójkąty, koła czy okna 
repliki zabytkowych. Planując takie  rozwiązania należy 
uwzględnić pewne ograniczenia, gdyż niektóre nie mogą 
być całkowicie otwierane lub uchylane. Okna nietypowe 
zawsze produkujemy na indywidualne jednostkowe 
zamówienie.

Stylowego charakteru nadajemy oknom także przez dodatkowe dobranie  szprosów międzyszybowych, 
konstrukcyjnych, naklejanych tzw. Wiedeńskich oraz  nakładanych w postaci zdejmowanej kratki 
od zewnątrz. Na indywidualne życzenie  montujemy elementy rzeźbione w postaci stopek, głowiczek 
oraz dodatkowo frezowane listwy  przymykowe, ślemiona, listwy maskujące  termo okapnik, listwy 
opaskowe i drewniane parapety.

Zastosowanie w stolarce elementów najnowszej elektrotechniki np. czujników, nawietrzaków, otwieraczy 
pozwoli na włączenie jej·do funkcji „Inteligentnego Domu”, czyli do  systemów bezpieczeństwa, alarmu 
i klimatyzacji budynku. Decydując się na okucia antywyważeniowe, ( min,zaczepy grzybkowe, hakowe, 
klamki z kluczem) i szyby anywłamaniowe zabezpieczycie skutecznie dom  przed włamaniem.

Nowoczesne funkcje okuć i wyposażenia stolarki dopasują okna do charakteru każdego pomieszczenia 
podnosząc komfort z jego użytkowania tak jak:

- okno z okuciem Tilt Frist zabezpiecza przed niekontrolowanym otwarciem balkonu przez dziecko,

- okno z okuciem Komfort ułatwia otwarcie i uchylenie okna z pozycji siedzącej np. osoby na wózku  
   inwalidzkim,

- okno ze stopniowaniem uchyłku pozwoli nam na spokojny wypoczynek w sypialni,

- okno z hamulcem w skrzydle zabezpieczy nas przed skutkiem przeciągów,

- okno z okuciem Designio idealnie wpasuje się w całość aranżacji salonu która i nie zostanie zaburzona 
   widocznymi  elementami zawiasów jak w innych oknach.

Artystycznego wyglądu możemy  dodać stolarce poprzez wprowadzenie ciekawego oszklenia: 

ornamentowego, witrażowego, kolorowego czy matowego a także poprzez pomalowanie okien 
w innych kolorach np. RAL czy zastosowanie innego rodzaju drewna np. modrzewiu lub dębu, 
gdyż dzisiaj ważny jest także kolor każdego elementu wystroju wnętrza.

W ofercie posiadamy okna rzeźbione, 
postarzane, gięte, narożnikowe o nieregularnych 
kształtach lub stylizowane na zabytkowe.

Oryginalne okna wpływają na wygląd całego 
budynku jego elewacji i wnętrza, ponieważ 
nietypowa stolarka jest tym, co zawsze 
nas wyróżnia.
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Nowe systemy okuć charakteryzują 
się perfekcyjnymi właściwościami jezdnymi 
a nowy, termicznie izolowany, niski próg 
i system uszczelnienia pozwalają na większe 
eliminowanie wilgoci i mostków termicznych.

Typowe drzwi balkonowe
Drzwi tarasowe przesuwno składane- harmonijkowe progowe i nisko progowe ROTO Patio Fold
Drzwi tarasowe uchylno-przesuwne ROTO Patio Alversa KS
Drzwi tarasowe równolegle-przesuwne ROTO Patio Alversa PS Air Com
Drzwi tarasowe unośno-przesuwne ROTO Patio Life
Drzwi tarasowe podnośno-przesuwne HS 300 Siegenia AUBI 
Drzwi tarasowe podnośno-przesuwne HS ECO PASS Siegenia AUBI 

Nowość: 
Drzwi tarasowe nisko progowe ROTO Patio Inowa LUX

Dzięki systemom Patio możliwa jest komfortowa i łatwa obsługa skrzydeł ważących do 400 kg, a przy 
zastosowaniu odpowiedniego schematu zabudowy ściana szklana może mieć nawet 19m szerokości.
W drzwiach patio oferujemy zabezpieczenia antywłamaniowe do klasy bezpieczeństwa WK2 włącznie, a duży 
wybór eleganckich klamek z mikrowentylacją oraz klamek z wkładką patentową zapewnia potrzebę wentylacji 
i zamykania od zewnątrz na klucz.
Drzwi Patio wykonane na bazie profili 78, 92  z dodatkowymi  osłonami aluminiowymi oraz systemem 
automatycznego otwierania na pilota dają gwarancję długowieczności klasyfikując je jako stolarkę LUX.

Niski próg balkonowy

Element jezdny przesuwki

Drzwi balkonowe i tarasowe - Patio LUX 68, 78, 92
    

Patio LUX
Proponujemy Państwu wszystkie rozwiązania drzwi 
balkonowych i tarasowych podwyższające komfort 
swobodnego korzystania z mieszkania, także dla rodzin 
z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych.

Oprócz tradycyjnych okien balkonowych mamy w ofercie  
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne 
pozwalające na otwarcie bardzo dużej przestrzeni bez 
barier architektonicznych w postaci progów. 
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Okna aluminiowo - drewniane 
charakteryzującą się doskonałym 
uszczelnieniem, funkcjonalnymi okuciami - 
w standardzie z blokadą błędnego położenia 
klamki, mikrowentylacją, dwoma zaczepami 
anty włamaniowymi.

Stolarka aluminiowo - drewniana
Bogata gama systemów  aluminiowych takich jak Soft Line, Clasic, Linear, Retro, Quadrat i różnorodność 
kolorów umożliwia wpasowanie się w praktycznie w każdą architekturę, natomiast system Renoline może 
być zastosowany do renowacji okien.

Stolarkę aluminiowo drewnianą produkujemy w oparciu o najnowszą technologię profili drewnianych 
z drewna sosnowego, meranti, dębu.

Wyposażamy okna standardowo lub w niemal wszystkie najnowsze rozwiązania jak w stolarce nietypowej.
Okna aluminiowo drewniane charakteryzującą się doskonałym uszczelnieniem, funkcjonalnymi okuciami 
w standardzie z blokadą błędnego położenia klamki, mikrowentylacją, dwoma zaczepami 
antywłamaniowymi.

Najlepsze parametry termoizolacyjne osiągamy przez zastosowanie odpowiednich pakietów szyb - 
w standardzie pakiet dwukomorowy z ciepłą ramką o współczynniku od 1,1 do 0,5 Ug  ( W/m2K) EN 673  
(w zależności od profilu) do grubości pakietu szyb max 64mm w profilu  Holz Au LUX 92.

Profile drewniane mają charakterystyczny nowoczesny wygląd  „trapezowy”, a drewno jako naturalny 
sprzymierzeniec każdej stylistyki wprowadza perfekcję i elegancję.  Dodatkowo  mając do dyspozycji 
kolory transparentne lub kolory RAL mamy nieograniczoną możliwość aranżacji wnętrza.

Stosując system Gemini Thermo Classic uzyskujemy najlepszy współczynnik przenikania ciepła do okna 
z drewna meranti,  co najmniej  UW=0,8W/m2*K.  

W ofercie stolarki Alu – Clad LUX posiadamy wszystkie typy okien:w profilach 68, 78,92 t.j okna fix, 
okna UR, okna wieloskrzydłowe oraz drzwi Patio i w profilach 68,78,92 t. j drzwi balkonowe drzwi przesuwno 
- składane tzw. harmonijkowe, drzwi tarasowe uchylno - przesuwne i drzwi tarasowe podnośno – 
przesuwne typu HS.

Nowość 
Drzwi wejściowe aluminiowo drewniane profil 68, 78

Trwałość  stolarki Alu – Clad LUX sprawia, że jest to wybór najlepszy ekonomicznie. 

Alu Clad LUX
Nasza  oferta stolarki  aluminiowo drewnianej jest  
odpowiedzią na  rosnące zapotrzebowanie na okna 
niemalże doskonałe, o najwyższych parametrach.

Okno aluminiowo drewniane powstało jako innowacyjny 
produkt z połączenia ramy drewna od wewnątrz i osłony  
aluminium  od zewnątrz, jako ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi zapewniając stolarce długowieczność.

Nakładki aluminiowe ograniczają przenikanie ciepła 
średnio o ok. 20 %

Przekrój okna Gemini Linear 

Przekrój okna Gemini Classic Profil drzwi Alu drew 78

Przekrój okna Renoline

Detal drzwi 
z nakładką aluminiową



Drzwi wejściowe
o profilach 68, 78, 92 (Retro, Soft-Line, Alu Clad)

Wyposażamy drzwi w najnowsze 
rozwiązania techniczne 
m.in. otwieranie pilotem, kartą, 
systemem klucza.

Mamy nieograniczone możliwości w dopasowaniu się do specjalnych wymagań Klienta poprzez wymienny 
dobór oszklenia lub zamontowanie: witraży, krat, odpowiednich zamków, klamek, pochwytów, elementów 
ozdobnych ze stali, rzeźb a także wyposażenie w elementy antywłamaniowe takie jak: zamki, zawiasy, 
bolce, czy szyby P4.

Wszystkie modele wykonujemy z drewna sosnowego, meranti i dębowego w kolorach transparentnych 
według palety Gebauer lub w kolorach RAL czy NCS. Istnieje także możliwość zastosowania innych 
rodzajów drewna.

Drzwi wykonane w profilach 78 i 92 według konstrukcji B charakteryzują się wysokim parametrem 
izolacyjności cieplnej, zgodnej z PN-EN 1451-1+A1 co kwalifikuje je jako drzwi energooszczędne oraz 
do zastosowania w budownictwie pasywnym.

Niski parametr przenikalności cieplnej  został uzyskany dzięki nowoczesnej solidnej konstrukcji skrzydła 
i odpowiedniej izolacji.

Standardowe wyposażenie każdych drzwi stanowią: zamek wielopunktowy (listwowy) ROTO, zawiasy 
Simonswerk, klamka Hoppe oraz stabilizator zapobiegający wypaczaniu skrzydła.

Nowość: 
Drzwi zewnętrzne profilu 78 i 92 z okładziną aluminiową są naszym nowym ekskluzywnym 
produktem dla najbardziej wymagającego klienta.
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Krata kuta ręcznie

Okno Bulaj Profil drzwi 68 Soft Line

Drzwi LUX
Proponujemy Państwu drzwi wejściowe wykonane 
według wzorów klasycznych w stylu retro, w tym wierne 
odwzorowanie  drzwi zabytkowych oraz według 
nowoczesnych trendów z aplikacjami stalowymi,
czy szklanymi.

Różnorodność naszej oferty, dbałość o każdy szczegół 
jak i duża ilość wzorów z możliwością indywidualnego 
dopasowania danego modelu, umożliwią odpowiedni 
wybór, tak by każde drzwi wejściowe były piękną 
i estetyczną wizytówką Państwa domu.

Profil drzwi 78

Nasze drzwi wejściowe są bezpieczną i efektowną wizytówką dla każdego domu 
o odpowiednio wysokich parametrach akustycznych i cieplnych.

Profil drzwi 68 Retro



Mechanizm korbowy

Zawias łamany 
okiennicy składanej
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Okiennice LUX
Produkujemy okiennice do obiektów zabytkowych, a także 
do budynków nowych, w bogatej gamie kolorów i wzorów 
zgodnie z życzeniami i sugestiami Klienta.

Każdą okiennicę wykonujemy indywidualnie, dostosowując
 ją do wymiaru okna czy sposobu otwierania. 

W ofercie posiadamy okiennice prostokątne jak również 
łukowe, skośne i wieloskrzydłowe, ze sterowaniem ręcznym 
lub elektrycznym, a także przesuwne.

Montujemy je bezpośrednio do okna lub monobloku 
(dodatkowa rama) lub bezpośrednio na elewacji budynku.

Doskonałą funkcjonalność okiennic zapewniają 
okucia Roto, Fentro, oraz INOX.

Wysoką jakość i trwałość naszych produktów 
zapewniamy poprzez wysokie standardy 
produkcji tj. selekcjonowanie materiałów, 
najlepsze technologie, odpowiedni proces 
malowania.

Okiennice to niepowtarzalny urok i styl każdego budynku.



Ogrody Zimowe 
Oranżerie / Przeszklenia / Zadaszenia    
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Ogrody LUX
Ogród zimowy prawidłowo zaplanowany, wybudowany 
przy użyciu nowoczesnych materiałów, pełni rolę 
pomieszczenia gromadzącego ciepło dla całego domu, 
a może także znacznie obniżyć zużycie energii. 
Obok wysokich parametrów  oszklenia przyczyniają 
się do tego przede wszystkim  ciepłe profile drewniane 
z osłoną aluminiową.

Aby ogród zimowy był wytrzymały i odporny na działanie 
wiatru oraz śniegu musi mieć solidnie wykonaną 
konstrukcję najlepiej drewniano aluminiową.  

Ogrody zimowe wykonujemy na bazie konstrukcji słupowo ryglowej systemu aluminiowo 
drewnianego Vella gdzie konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane o grubości 50, 60, 80 mm 
i głębokości obliczonej na podstawie wyliczeń statystycznych architekta, natomiast dachy 
wykonujemy w konstrukcji jedno spadowej, dwu spadowej i wielo spadowej z zastosowaniem 
odpowiednich pakietów szyb. 

Rozwiązanie to emanuje w środku naturalnością i ciepłem będąc jednocześnie idealnym 
rozwiązaniem zapewniającym wieloletnią trwałość bez potrzeby częstych konserwacji.

Dzięki wprowadzeniu pełnej oferty stolarki aluminiowo drewnianej możemy zaproponować Państwu 
wykonanie nie tylko okien  o grubości 68, 78 i 92  z nakładkami Aluron - Gemini t j przeszkleń  stałych 
- Fix , okien RU, ale także drzwi Patio we wszystkich grubościach z nakładką aluminiową w bogatej 
gamie wzorów i kolorów. 

Jedną z podstawowych kwestii podczas projektowania ogrodu zimowego,  jest wybór odpowiedniego 
oszklenia, sposobu zacienienia i klimatyzacji. 

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania ogrodu zimowego zalecamy stosowanie szkła 
hartowanego z zewnątrz w połączeniu ze szkłem laminowanym bezpiecznym od wewnątrz 
a także stosowanie szyb o niskim współczynniku przepuszczalności ciepła, szyb pokrytych 
specjalnymi powłokami, zabezpieczającymi przed promieniowaniem ultrafioletowym, 
szkła samoczyszczącego.

Przy wyborze szkła należy zwrócić uwagę na zestaw parametrów, których spełnienie decyduje o jego 
funkcjonalności użytkowej z których najważniejszy to współczynnik przenikania ciepła (U).

Dobór szyb jest bardzo istotny, ponieważ to głównie z nich składa się oranżeria. Dzięki zastosowaniu 
odpowiedniego szkła możemy poprawić bilans cieplny domu i uzyskać podwójny efekt 
- pasywnego pobierania ciepła do wnętrza ogrodu zimowego.

Ogrody zimowe to luksus życia z przyrodą.   

Cieszyć się widokiem wschodzącego słońca, 
w jasnym, pełnym światła to marzenie 
możliwe do spełnienia w ogrodzie zimowym, 
idealnym miejscu łączącym ogród i dom.


