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Del-Sol systemU

Del-Sol to nowoczesny system okienny o wyjątkowo płaskiej 
ościeżnicy i większej powierzchni szkła. Takie proporcje gwaran-
tują lepsze naturalne doświetlenie pomieszczeń co znacząco po-
prawia bilans energetyczny budynku.

Siedmiokomorowa rama w połączeniu z sześciokomorowym 
skrzydłem zapewniają ponadto bardzo dobre parametry termicz-
ne oraz statyczne systemu. Dodatkowym atutem jest wyjątkowo 
korzystna cena co czyni linię Del-Sol bardzo atrakcyjną dla szero-
kiego grona odbiorców.

Naturalnym środowiskiem tego systemu jest wielkomiejskie blo-
kowisko, budownictwo przemysłowe, wielomieszkaniowe obiekty 
oraz architektura o prostej formie i kształcie.

System o niskiej zabudowie złożenie 
ramy i skrzydła zaledwie 110 mm.

Skrzydło płaskie 5-cio komorowe 
lub pół zlicowane 6-cio komorowe 
84 mm.

Płaska 7-mio komorowa rama o 
głębokości 73 mm, dodatkowe 
ożebrowanie

Dwie Uszczelki TPE zgrzewane.

Głębokość komory szklącej 44 mm

Okucie Winkhaus Activ Pilot

Opcjonalne okucie inwestycyjne 
Winkhaus Pro Pilot
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KORZYŚCI:
• Nowoczesny profi l o niskiej zabudowie maksymalnie doświetla pomieszczenia - 

darmowa energia oraz subtelny design

• Możliwość stosowania Pakietu szybowego o współczynniku U=0,5 gwarantuje 
doskonałą termikę okien

• Okucia Winkhaus Activ Pilot to gwarancja bez awaryjności i trwałości .

• Okucia Winkhaus Pro Pilot oferują wysoki standard i niską cenę

• Skrzydło klasyczne płaskie, nawiązuje do nowoczesnych trendów w architekturze

• Skrzydło round lepiej odprowadza wodę opadową, dodatkowo chroni przed 
podważeniem kwatery z zewnątrz

• Dwa rodzaje listew szklących nawiązujących kształtem do profi la skrzydła.

• Zgrzew nitkowy w oknach o kolorystyce drewnopodobnej i RAL

• Termiczna listwa pod parapetowa, pięciokomorowa z uszczelką, oraz transportowa

• Uchwyty transportowe przykręcone do okien, dbają o bezpieczeństwo i wygodę 
transportu.

• Kotwy montażowe systemowe dostępne w standardowym wyposażeniu.

PRZYTULNA
PRZESTRZEŃ
DLA CIEBIE



Oddziały 

STALOWA WOLA 
ul. Broniewskiego 33, 
37-464 Stalowa Wola/Rozwadów
tel. 15 642 62 35, 
stalowawola@grupasolo.pl

RZESZÓW 
ul. Przemysłowa 14 B, 
35-105 Rzeszów
tel. 17 85 02 89, 17 863 60 86, 
rzeszow@grupasolo.pl

KRAKÓW 
ul. Krakowska 56, 
32-020 Kraków/Wieliczka
tel. 12 278 22 27, 
krakow@grupasolo.pl

PRUSZKÓW 
ul. Brzozowa 75b, 
05-806 Nowa Wieś/Pruszków
tel. 22 753 64 56, 
warszawa@grupasolo.pl

TARNOBRZEG 
ul. Sienkiewicza 178, 
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 830 25 37, 
tarnobrzeg@grupasolo.pl

DĘBICA 
ul. Rzeszowska 53, 
39-200 Dębica
tel. 601 723 900, 
debica@grupasolo.pl

CENTRaLa 

BRANDWICA 
ul. Orzeszkowej 28
37-464 Brandwica/Stalowej Woli
tel. 15 842 02 52, 15 842 76 56

www.oknasolo.pl


