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MATERIAŁ
Szanowni Państwo!
Firma BAKO Bartnik Kowalczuk Sp. J. jest producentem i dostawcą ekskluzywnej
drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej.

Sosna – najchętniej wybierany surowiec do produkcji okien. Sosna charakteryzuje się jasną
świeżą barwą, trwałością, bardzo dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych
oraz doskonale izoluje termicznie i akustycznie. Dostępna, łatwa w obróbce i atrakcyjna cenowo. Polecana dla Klientów ceniących tradycyjne rozwiązania oraz ekonomiczne użytkowanie.

Okno to obraz domu, element mieszkania, który jak żaden inny łączy nas ze światem
zewnętrznym. Zajmujemy się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości drewnianej stolarki
budowlanej. Realizujemy okna typowe dla budownictwa wielorodzinnego oraz projekty indywidualne zgodnie z życzeniami klientów. Okna drewniane towarzyszą nam od stuleci. Chronią
przed zimnem, wiatrem, hałasem oraz deszczem dlatego też wybór najlepszych rozwiązań
i produktów zapewni długoletnią ochronę, komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Naszą ofertę zewnętrznej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej stworzyliśmy
w zgodzie z nowoczesnymi trendami w budownictwie, lecz także z myślą o różnorodnych
gustach i wymaganiach naszych Klientów. Najnowsze rozwiązania technologiczne i wysoko
wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna oraz doświadczeni pracownicy produkcji
gwarantują najwyższą jakość naszych wyrobów. Bogata paleta kolorów, mnogość kształtów
i wzorów dają nieograniczone wręcz możliwości aranżacji elewacji. Dużą rolę odgrywa również
fakt, że wykonane są z materiału naturalnego, ekologicznego, trwałego i jednocześnie odnawialnego.

Meranti – ten egzotyczny gatunek liściastego drewna pochodzącego z Indonezji cechuje
niezwykle wysoka odporność na czynniki atmosferyczne. Okna z tego materiału są nie tylko
trwałe ale również bardzo ciepłe i ciche. Gęstość drewna meranti zależy silnie od gatunku
i osiąga wartości od 300 kg/m3 do 1050 kg/m3 Polecane do miejsc narażonych na działanie
wilgoci. W produkcji stolarki okiennej i drzwiowej najczęściej używane jest meranti o gęstości
powyżej 450 kg/ m3, która zapewnia stałą jakość gotowego produktu.

Staramy się również oferować naszym Klientom możliwie jak najbardziej dogodne
warunki współpracy, tak aby były atrakcyjne pod względem ekonomicznym dla obu stron.
Jako partner skuteczny i niezawodny gwarantujemy pełne zadowolenie Klienta.
Nasze standardy to jakość, terminowość i zaufanie.

Dąb - jest najlepszym surowcem budowlanym spośród rodzimych drzew liściastych, lepszym
również od sosny, a nawet modrzewia. Drewno dębowe jest twarde, bardzo wytrzymałe oraz
odporne na ścieranie. Cechuje je duża trwałość i odporność na zmienne warunki wilgotnościowe.
Cieszy się od wieków uznaniem i renomą na całym świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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profil STANDARD 68mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Konstrukcja jednoramowa, z kantówki trójwarstwowo klejonej, łączonej na długości. Grubość ramy 68 mm. Dowolny kształt
i rozmiar okna.
Materiał:
Drewno sosnowe, meranti lub dąb.
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Przenikalność cieplna dla okna o profilu 68 mm:
Współczynnik przenikania ciepła Uw - wynosi od 1,31 do 1,42 W/m2K.
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jednokomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 1.1 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2k
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb do 40 mm
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.
Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

D-D

Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna)
z katalogu transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Okapnik:
Okapnik aluminiowy w kolorach białym, złotym, srebrnym, brązowym lub oliwkowym.
Opcjonalnie okapnik aluminiowy maskowany drewnem malowanym w kolorze okna
(RAL lub lazur) oraz aluminiowy w kolorach z palety RAL (dostosowanych do koloru okna).
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.
Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

Okna STANDARD 68mm, charakteryzują się linią profilu podkreśloną poprzez krawędzie
o promieniu zaokrąglenia r 4mm. Wykonane są z kantówki trójwarstwowej o grubości 68mm.
Duża gama kolorów, różnorodność kształtów, możliwość zastosowania wielu dodatków, to
wszystko pozwala na wkomponowanie okna w wystrój każdego pomieszczenia stanowiąc
o jego wyjątkowości i charakterze. Doskonale nadają się zastosowania w budownictwie jednoi wielorodzinnym, jak również w budynkach użyteczności publicznej.

STANDARD 68mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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C-C

profil HISTORIC 68mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Konstrukcja jednoramowa, z kantówki trójwarstwowo klejonej, łączonej na długości. Grubość ramy 68 mm. Dowolny kształt
i rozmiar okna.
Materiał:
Drewno sosnowe, meranti lub dąb.
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Przenikalność cieplna dla okna o profilu 68 mm:
Współczynnik przenikania ciepła Uw - wynosi od 1,31 do 1,42 W/m2K.
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jednokomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 1.1 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2k
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb do 40 mm
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.
Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

D-D

Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna)
z katalogu transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Okapnik:
Okapnik aluminiowy w kolorach białym, złotym, srebrnym, brązowym lub oliwkowym.
Opcjonalnie okapnik aluminiowy maskowany drewnem malowanym w kolorze okna
(RAL lub lazur) oraz aluminiowy w kolorach z palety RAL (dostosowanych do koloru okna).
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.
Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

Okna HISTORIC 68mm, mogą być stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, jak
również w budynkach użyteczności publicznej, w których konieczne jest zachowanie zabytkowego
stylu stolarki jak i budynku. Profil zapewnia styl starych okien, a cechy użytkowe – najnowszą
technologię. Na sukces końcowy składa się właściwy dobór podziałów, skrzydeł, szerokości
profili, elementów ozdobnych (kolumieniek, głowiczek, listew ozdobnych ) a także kompromis
pomiędzy wymaganiami konserwatora a nowoczesnością.

HISTORIC 68mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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C-C

profil ENERGY LINE 78mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Konstrukcja jednoramowa, z kantówki czterowarstwowo klejonej, łączonej na długości. Grubość ramy 78 mm. Dowolny kształt
i rozmiar okna.
Materiał:
Drewno sosnowe, meranti lub dąb.
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Przenikalność cieplna dla okna o profilu 78 mm:
Współczynnik przenikania ciepła Uw – wynosi od 1.20 do 0.97 W/m2K.
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 3 – szybowy - 4/14/4/14/4 – dwukomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 0,7 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,5 W/m2k
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb do 50 mm
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.
Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne).

D-D

Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu
transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
Opcjonalnie dwukolor: RAL/lazur, lazur/RAL
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Okapnik:
Okapnik aluminiowy w kolorach białym, złotym, srebrnym, brązowym lub oliwkowym.
Opcjonalnie okapnik aluminiowy maskowany drewnem malowanym w kolorze okna
(RAL lub lazur) oraz aluminiowy w kolorach z palety RAL (dostosowanych do koloru okna).
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.

Okna ENERGY LINE 78mm charakteryzują się linią profilu podkreśloną poprzez krawędzie
o promieniu zaokrąglenia r 4mm. Wykonane są z kantówki czterowarstwowej o grubości 78mm.
Są to okna energooszczędne o grubości ramy 78 mm. Tak głęboki profil gwarantuje znacznie
lepsze parametry zachowania ciepła niż standardowe okna o grubości profilu 68mm. Dzięki zastosowaniu szyby U=0,7 oszczędność ciepła w naszych oknach została zwiększona do prawie 30%

Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

ENERGY LINE 78mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa

www.bako-okna.pl

C-C

profil ENERGY HISTORIC 78mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Konstrukcja jednoramowa, z kantówki czterowarstwowo klejonej, łączonej na długości. Grubość ramy 78 mm. Dowolny kształt
i rozmiar okna.
Materiał:
Drewno sosnowe, meranti lub dąb.
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Przenikalność cieplna dla okna o profilu 78 mm:
Współczynnik przenikania ciepła Uw – wynosi od 1.20 do 0.97 W/m2K
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 3 – szybowy - 4/14/4/14/4 – dwukomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 0,7 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,5 W/m2k
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb do 50 mm
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.
Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne).

D-D

Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu
transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
Opcjonalnie dwukolor: RAL/lazur, lazur/RAL
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Okapnik:
Okapnik aluminiowy w kolorach białym, złotym, srebrnym, brązowym lub oliwkowym.
Opcjonalnie okapnik aluminiowy maskowany drewnem malowanym w kolorze okna
(RAL lub lazur) oraz aluminiowy w kolorach z palety RAL (dostosowanych do koloru okna).
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.

Okna HISTORIC ENERGY LINE 78mm Profil zapewnia styl starych okien, a cechy użytkowe
jak w profilu okien ENERGY LINE 78mm. Okna idealnie nadają się do nowoczesnego budownictwa odwzorowującego klasyczne rozwiązania konstrukcyjne oraz do termomodernizacji
restaurowanych budynków zabytkowych.

Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

ENERGY HISTORIC 78mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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C-C

profil THERMO LINE 92mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Konstrukcja jednoramowa z kantówki pięciowarstwowo klejonej, łączonej na długości. Grubość ramy 92 mm. Dowolny kształt
i rozmiar okna
Materiał:
Drewno sosnowe, meranti lub dąb.
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Przenikalność cieplna dla okna o profilu 92 mm:
Współczynnik przenikania ciepła Uw - wynosi od 0.95 do 0.80 W/m2K
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 3 – szybowy - 4/18/4/18/4 – dwukomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 0,5 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb do 60 mm
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.
Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne).

D-D

Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu
transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
Opcjonalnie dwukolor: RAL/lazur, lazur/RAL
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Okapnik:
Okapnik aluminiowy w kolorach białym, złotym, srebrnym, brązowym lub oliwkowym.
Opcjonalnie okapnik aluminiowy maskowany drewnem malowanym w kolorze okna
(RAL lub lazur) oraz aluminiowy w kolorach z palety RAL (dostosowanych do koloru okna).
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.
Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

Okna THERMO LINE 92mm charakteryzują się linią profilu podkreśloną poprzez krawędzie
o promieniu zaokrąglenia r 4mm. Wykonane są z kantówki czterowarstwowej o grubości 92mm.
Dzięki zastosowaniu energooszczędnych szyb o współczynniku przenikalności cieplnej U=0,5,
oszczędność ciepła w oknach THERMO LINE 92mm, w porównaniu do okien STANDARD 68mm,
z szybą U=1,1 została zwiększona do 50%.

THERMO LINE 92mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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C-C

profil THERMO HISTORIC 92mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Konstrukcja jednoramowa z kantówki pięciowarstwowo klejonej, łączonej na długości. Grubość ramy 92 mm. Dowolny kształt
i rozmiar okna
Materiał:
Drewno sosnowe, meranti lub dąb.
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Przenikalność cieplna dla okna o profilu 92 mm:
Współczynnik przenikania ciepła Uw - wynosi od 0.95 do 0.80 W/m2K
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 3 – szybowy - 4/18/4/18/4 – dwukomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 0,5 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb do 60 mm
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.
Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne).

D-D

Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu
transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
Opcjonalnie dwukolor: RAL/lazur, lazur/RAL
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Okapnik:
Okapnik aluminiowy w kolorach białym, złotym, srebrnym, brązowym lub oliwkowym.
Opcjonalnie okapnik aluminiowy maskowany drewnem malowanym w kolorze okna
(RAL lub lazur) oraz aluminiowy w kolorach z palety RAL (dostosowanych do koloru okna).
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.
Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

Okna HISTORIC THERMO LINE 92mm Profil zapewnia styl starych okien, a cechy użytkowe
jak w profilu okien THERMO LINE 92mm. Okna idealnie nadają się do nowoczesnego budownictwa odwzorowującego klasyczne rozwiązania konstrukcyjne oraz do termomodernizacji
restaurowanych budynków zabytkowych.

THERMO HISTORIC 92mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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C-C

profil ALU-HOLZ 68mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Profil Aluminiowo – Drewniany
Grubość ramy drewnianej 68 mm + 18,5 mm profil aluminiowy od strony elewacji
Dowolny kształt i rozmiar okna
Materiał:
Drewno sosna, meranti lub dąb + aluminium
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 2 – szybowy - 4/16Ar/4 – jednokomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 1.1 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,7 W/m2k
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb w szerokościach 24/30/36mm, quadrat FB - 38(+1)/44(+1)/50(+1)
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.

C-C
D-D

Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne).
Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu
transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
Opcjonalnie dwukolor: RAL/lazur, lazur/RAL
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.
Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

Okna ALU-HOLZ 68mm, to rama drewniana o delikatnie zaokrąglonym kształcie od strony elewacji zabezpieczona nakładką aluminiową, która stanowi nie tylko doskonałą ochronę
drewna ale również jest dodatkową ozdobą elewacji. Połączenie drewna z aluminium pozwala
maksymalnie wykorzystać walory użytkowe i estetyczne każdego z tych surowców. Rama
zewnętrzna - aluminiowa - stanowi gwarancję rzeczywistej trwałości. Rama wewnętrzna drewniana - zapewnia naturalne ciepło i przyjazną estetykę.

ALU-HOLZ 68mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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profil ENERGY ALU-HOLZ 78mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Profil Aluminiowo – Drewniany
Grubość ramy drewnianej 78 mm + 18,5 mm profil aluminiowy od strony elewacji
Dowolny kształt i rozmiar okna
Materiał:
Drewno sosna, meranti lub dąb + aluminium
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 3 – szybowy - 4/14/4/14/4 – dwukomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 0,7 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,5 W/m2k
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb w szerokościach 34/40/46mm, quadrat FB - 48(+1)/54(+1)/60(+1)
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.

C-C
D-D

Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne).
Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu
transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
Opcjonalnie dwukolor: RAL/lazur, lazur/RAL
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.
Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

Okna ENERGY ALU-HOLZ 78mm Dzięki zastosowaniu energooszczędnych szyb o współczynniku przenikalności cieplnej U=0,7, oszczędność ciepła w oknach ENERGY ALU-HOLZ 78mm,
w porównaniu do okien ALU-HOLZ 68mm, z szybą U=1,1 została zwiększona do 30%. Doskonałe
parametry techniczne okien, a także ich naturalny wygląd sprawią, że idealnie wpasują się do
domów nowoczesnych jak i tych o bardziej tradycyjnej zabudowie.

ENERGY ALU-HOLZ 78mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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profil THERMO ALU-HOLZ 88mm

A-A

OKNA DREWNIANE

B-B

Konstrukcja:
Profil Aluminiowo – Drewniany
Grubość ramy drewnianej 88 mm + 18,5 mm profil aluminiowy od strony elewacji
Dowolny kształt i rozmiar okna
Materiał:
Drewno sosna, meranti lub dąb + aluminium
Izolacyjność akustyczna:
Izolacyjność akustyczna wynosi Rw=32-39dB (w zależności od wybranego zestawu szybowego)
Szklenie:
W standardzie:
Pakiet 3 – szybowy - 4/16/4/16/4 – dwukomorowa
Izolacyjność cieplna szyby – Ug = 0,6 W/m2k
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Możliwość uzyskania współczynnika przenikania ciepła do 0,5 W/m2k
Możliwość zastosowania dowolnego zestawu szybowego o maksymalnej grubości
zespolenia szyb w szerokościach 44/50/56mm, quadrat FB - 58(+1)/64(+1)/70(+1)
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie „ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna
Okucia:
Obwiedniowe G-U standardowo z mikrorozszczelnianiem oraz zaczepem antywłamaniowym.
Opcjonalnie możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa:
RC 1 minimum cztery zaczepy antywyważeniowe w oknie,
RC 2 wszystkie zaczepy zastosowane w oknie antywyważeniowe.
Opcjonalnie możliwe zastosowanie ogranicznika otwarcia okna, stopniowe uchylanie, zatrzask balkonowy, oddalenie skrzydła od ramy.

C-C
D-D

Sposób otwierania:
R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne).
Kolor:
Kolor kryjący z palety RAL lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu
transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie.
Opcjonalnie dwukolor: RAL/lazur, lazur/RAL
System czteropowłokowy; impregnacja oraz trzykrotne malowanie farbami.
Uszczelki:
Jako jedni z nielicznych w Polsce stosujemy w standardzie dwie uszczelki Q-LON (wrębowa i przylgowa). Rdzeń wykonany z pianki
poliuretanowej, powłoka zewnętrzna z polietylenu odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zanieczyszczenia. Kompatybilne ze środkami czyszczącymi. Dostępne kolory: brązowy, biały, czarny, szary, beżowy, jasny dąb i kasztan.
Silikon:
Kolory silikonu dopasowane do barwy drewna: biały, czarny, bezbarwny, brąz czekoladowy, sosna, dąb rustykalny, brąz ciemny,
orzech, mahoń.
Dodatki:
Klamki firmy HOPPE typ SECUSTIK w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).
Opcjonalnie:
Klamka z kluczykiem lub z przyciskiem w kolorach białym (F9016), brązowym (F8077), srebrnym (F1), stare złoto (F4), tytan (F9).

Okna THERMO ALU-HOLZ 88mm Energooszczędność w dzisiejszym budownictwie to
podstawa, dlatego też wzrasta rola okien o podwyższonych parametrach cieplnych, które
pozwolą zaoszczędzić na kosztach eksploatacji mieszkania czy domu. Dzięki zastosowaniu
energooszczędnych szyb o współczynniku przenikalności cieplnej U=0,5, oszczędność ciepła
w oknach THERMO ALU-HOLZ 88mm, w porównaniu do okien ALU-HOLZ 68mm, z szybą U=1,1
została zwiększona do 50%.

THERMO ALU-HOLZ 88mm
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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profile wersji przesuwnych HS

PRZESUWNE OKNA DREWNIANE
Przesunięcie okucia okiennego od zewnątrz to metoda często stosowana przez wyspecjalizowanych amatorów cudzego mienia. Odpowiednio podważając skrzydło śrubokrętem, potrafią
oni otworzyć okno w kilka sekund, nie robiąc hałasu i w zasadzie nie pozostawiając śladów.
Receptą na ich praktyki jest klamka okienna HOPPE Secustik®.
Klamka, wyposażona w opatentowany mechanizm blokujący, zwiększa zabezpieczenie
okna przed takim fachowym otwarciem od zewnątrz, nazywanym także inteligentnym włamaniem. Gdy obracamy klamkę prawidłowo od środka - okucie się przesuwa. Gdy próbujemy
popchnąć okucie, wkładając śrubokręt od zewnątrz, mechanizm Secustik® blokuje przesuw
okucia, utrudniając otwarcie okna w niepożądany sposób.
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HS - gr.68

HS - gr.78

F1

F2

F3

F4

To rozwiązanie ma za zadanie zaskoczyć włamywaczy i spowodować, że zrezygnują z próby
spenetrowania domu wyposażonego w klamki Secustik®. W ich profesji liczy się czas, a sforsowanie okien z klamkami tego typu nie jest sprawą prostą. Dodatkową właściwością klamki
Secustik® jest charakterystyczny dźwięk, powstający podczas jej przekręcania. Przypomina on
odgłos wydawany przez zamek cyfrowy sejfu. Dźwięk ten upewnia nas, że mechanizm blokujący
jest aktywny. Wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów klamki HOPPE Secustik® nie
tylko zwiększają funkcjonalność okien, ale także podkreślają ich walory estetyczne. Wszystkie
modele klamek mają nowoczesny, elegancki kształt, a ich kolor idzie w parze z aktualnymi
trendami we wzornictwie. Najczęściej wybierane kolory to: srebrne aluminium, stal szlachetna,
stare złoto (kolory uzyskiwane w procesie galwanicznym tzw. anodowania) oraz niezmiennie
popularny kolor biały. Stosując klamki Secustik®, możemy dobrać je zgodnie z indywidualnym
gustem tak, aby pięknie wyglądały na oknie i jednocześnie dobrze komponowały się z charakterem wnętrza. Standardem w naszej firmie jest model HOPPE Secustik® New York którego
design doskonale łączy się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi produkowanej przez
nas stolarki. Występują one w opcji standardowej, z przyciskiem jak również z kluczykiem.
Pozwala to na dostosowanie tego modelu do wszystkich wymagań stawianych przez klienta.

F9

klamki

HS - gr.92
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa
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