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CITY system
Rosnące wymagania pod względem termiki eliminują z rynku
większość systemów okiennych o pięciokomorowej konstrukcji
ramy. City to podstawowy produkt w szerokiej ofercie Grupy Solo,
który pomimo zaostrzeń spełnia wymagania termiczne. Ten system o głębokości zabudowy 73 mm daje możliwość zastosowania pakietu szybowego 44 mm, który zapewni stolarce wymagane
parametry cieplne.
Linia okien City dedykowana jest głównie pod zabudowę miejską,
prosty kształt idealnie współgra z miejską architekturą jasna, jednolita kolorystyka odpowiada obowiązującym trendom.
Okna z tej serii spełniają normy pod względem właściwości użytkowych, są klasyczne i eleganckie, wkomponują się w niemal
każde wnętrze oraz elewację. Tradycyjny design i wysoka jakość
zastosowanych komponentów zaspokoi oczekiwania najbardziej
wymagających użytkowników, którzy poszukują produktów funkcjonalnych i estetycznych w klasie okien ekonomicznych.
Okna w systemie City dzięki odpowiedniej konstrukcji, gwarantują również niezbędną izolację cieplną i akustyczną, doskonale
sprawdzają się w budownictwie wielomieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej oraz tradycyjnych domach.
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5-cio komorowa solidna rama
o głębokości 73mm
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Ogromna komora centralna mieści
masywne stalowe wzmocnienie.
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5-cio komorowe klasyczne skrzydło73
mm i pół zlicowane
6-cio komorowe o głębokości 84 mm.
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Dwie Uszczelki TPE zgrzewane.
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Głębokość komory szklącej 44mm.
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Okucie Winkhaus Active Pilot
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Opcjonalne okucie inwestycyjne
Winkhaus Pro Pilot
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ODPOCZNIJ
OD MIEJSKIEGO
ZGIEŁKU

KORZYŚCI:
• Wzmocnienia usztywniają konstrukcję dając pewność i komfort użytkowania.
• Doskonale wpasowuje się miejski klimat, zapewnia wystarczające parametry cieplne.
• Możliwość stosowania Pakietu szybowego o współczynniku U=0,5 gwarantuje
doskonałą termikę okien
• Okucia Winkhaus Active 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 proﬁla 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.

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

www.oknasolo.pl

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

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

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

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

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

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

