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STOLARKA OKIENNA

SOLO

PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ
Grupa Solo, lider na rynku stolarki okiennej w południowo-wschodniej Polsce, to marka
która powstała dzięki połączeniu tradycji i nowoczesnej myśli technologicznej. Profesjonalizm,
precyzja oraz jakość na najwyższym poziomie to cechy, które wyróżniają naszą markę. Przeszło
dwudziestoletnie doświadczenie w branży wykorzystujemy przy wdrażaniu nowych,
innowacyjnych rozwiązań.
Siła naszej produkcji tkwi w sprawdzonych technologiach, które nieustannie doskonalimy.
Priorytetem w działaniach ﬁrmy jest dbałość o ustalane normy jakości i bezpieczeństwa
oraz zapewnienie solidnego i nowoczesnego produktu.
Istotą współpracy z klientem jest kompleksowa obsługa, począwszy od konsultacji, poprzez
transport i profesjonalne usługi montażowe. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, dlatego
wykonywane przez nas realizacje spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających.
Serce marki, a zarazem baza logistyczna mieści się w Brandwicy koło Stalowej Woli
w województwie podkarpackim. To tu, z użyciem najwyższej jakości materiałów, produkowane są
ekskluzywne okna w systemie Salamander oraz stolarka aluminiowa z proﬁli Aliplast. Nasze
produkty powstają w nowoczesnym i zautomatyzowanym parku maszynowym, gdzie nad
procesem produkcji czuwa grono doświadczonych techników z wiedzą zdobytą zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Rozbudowana baza logistyczna pozwala nam w sprawny i zorganizowany sposób
dotrzeć do wszystkich oddziałów ﬁrmy. Dzięki zintegrowanej sieci dystrybucji, nasze systemy
dostępne są nie tylko w autoryzowanych salonach sprzedaży, ale w każdej części kraju i za granicą.
Wielu klientów zagranicznych doceniło już jakość naszych wyrobów. Z powodzeniem
sprzedajemy nasze produkty w Niemczech, gdzie proﬁl Salamander ma opinię ekskluzywnego,
a wykonane z jego komponentów okna uważa się za prestiżowe.
Dbałość o detale, zarówno w kwestiach technologicznych, jak i logistycznych sprawia,
że współpraca z Grupą Solo to gwarancja jakości i obsługi na najwyższym poziomie.
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Architektura urbanistyczna dąży do równowagi i harmonii postępu technologicznego
z naturą. Projektanci zaczęli śmiało eksperymentować z organicznymi formami, które odnaleźć
możemy w meblach, dodatkach wnętrzarskich, a nawet w stolarce okiennej. Proste, klasyczne
rozwiązania w połączeniu z organicznymi formami tworzą nietuzinkowy i nowoczesny styl miejski.
To minimalistyczny design i kształty o skoncentrowanej kolorystyce, w której dominują biel,
delikatne odcienie szarości i antracyt.
Króluje surowy klimat o ostrych krawędziach i zdecydowanych liniach. Dodatki i zdobienia wydają
się być zbędne. Klasyczne, duże formy okien sprawiają, że wnętrza stają się jasne, przestronne
i umożliwiają niczym nieograniczone obcowanie z naturą.
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System City to propozycja dla miłośników stylu miejskiego, opartego o tradycyjne formy
i okrągłe kształty. Klasyczny i elegancki design oraz najwyższa jakość użytych komponentów
zaspokoi oczekiwania nawet
nawet najbardziej
najbardziejwymagających.
wymagających.

System Del-Sol to idealne rozwiązanie spełniające wszelkie wymagania współczesnej
architektury urbanistycznej. Smukła konstrukcja doskonale współgra z wielkomiejskim
klimatem, a dzięki zastosowaniu niskiej ościeżnicy, okna bazujące na tym systemie
maksymalnie doświetlą Twoje wnętrze. Siedmiokomorowa rama i sześciokomorowe skrzydło
zapewniają bardzo dobre parametry termiczne, tym samym gwarantując odpowiednią
wytrzymałość stolarki
stolarkina
nazewnętrzne
zewnętrzne
warunki
warunki
atmosferyczne.
atmosferyczne.
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i chroni przed wyważeniem skrzydła. Okna z tej serii spełniają europejskie normy pod
względem właściwości użytkowych, gwarantują niezbędną izolację cieplną i akustyczną, co
przekłada się na ich wszechstronne zastosowanie.
zastosowanie.
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Z systemem Del-Sol jasno oświetlone pomieszczenia stworzą przytulną przestrzeń dla Ciebie i
Twojej rodziny, a wpuszczenie maksymalnej ilości naturalnego światła wpłynie pozytywnie na
gospodarkę cieplną
cieplnąTwojego
Twojegodomu.
domu.
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Energooszczędność
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Systemy aluminiowe takie jak Superial coraz chętniej stosowane są w nowoczesnej
zabudowie przestrzeni miejskiej. To całkiem nowe spojrzenie na estetykę i funkcjonalność nie tylko w obiektach budownictwa mieszkaniowego czy użyteczności
publicznej, ale także obiektach przemysłowych.

Szczelność

Tam, gdzie ze względu na wymagania konstrukcyjne stolarka drewniana i PCV nie może
być zastosowana, system Superial doskonale spełnia swoją funkcję.

Akustyka

System Superial oferuje możliwość wykonania ślusarki okiennej z niewidocznym od
zewnątrz skrzydłem, które umożliwia „ukrycie okien” w zabudowie aluminiowoszklanej. Dodatkowa funkcja otwierania okien na zewnątrz pozwala na maksymalne
wykorzystanie przestrzeni wewnątrz pomieszczenia.

Funkcjonalność

Wysoka wytrzymałość konstrukcji i korzystne parametry to niezaprzeczalne atuty
systemu, jednak to rozbudowane możliwości wyboru kształtów, kolorów oraz
funkcyjności otwierania okna sprawiają, że coraz więcej architektów z powodzeniem
stosuje to rozwiązanie.
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Dom to ostoja spokoju i harmonii. Każdy jego element powinien być tego odzwierciedleniem.
Od stolarki okiennej oczekujesz zarówno niezawodności, jak i bezpieczeństwa. Wysoko
zaawansowane rozwiązania techniczne idące w parze z jakością sprawiają, że komfort ich
użytkowania jest niezwykle wysoki. Zaufaj sprawdzonym i przetestowanym rozwiązaniom,
a Twój dom stanie się Twoją ostoją i miejscem do którego z przyjemnością będziesz wracać.
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Logic to rozwiązanie dla osób poszukujących solidnych i funkcjonalnych rozwiązań, o możliwie
najlepszym stosunku ceny do jakości. Użycie komponentów wysokiej klasy
oraz innowacyjnych rozwiązań gwarantuje doskonałe parametry termiczne i akustyczne,
a wyjątkowe możliwości dostosowania okna do indywidualnych potrzeb sprostają
oczekiwaniom każdego klienta.
System Logic oferuje szerokie możliwości konfiguracji: począwszy od jedno komorowych
pakietów szybowych, kilku wzorów klamek po wybór wielu opcji okuciowych. Dzięki temu
możemy uzyskać odpowiednie parametry zarówno pod względem termiki, jak i bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania.
Logic to najbardziej uniwersalny i zbilansowany system okienny gwarantujący użytkownikom
komfort i bezpieczeństwo. Jeśli liczy się dla Ciebie wygoda i zachowanie równowagi między
właściwościami użytkowymi i ceną z pewnością spodoba Ci się to rozwiązanie.
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Inspirowana kształtem i formą tradycyjnych, renesansowych wzorców kolekcja ANTIC to klasyka
w intrygującej, nowej odsłonie. Przeniesienie najciekawszych elementów i detali
architektonicznych tego okresu i adaptacja ich do wymagań współczesności stworzyła zupełnie
nowy styl. Połączenie antyku i ponadczasowej klasyki to gwarancja luksusu i jakości
z jednoczesnym zachowaniem funkcjonalności i komfortu.
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System De Lux to rozwiązanie dla osób wymagających, szukających produktu
zaawansowanego technicznie o niepowtarzalnym designie. To rozwiązanie stawiające na
dekoracyjność i półokrągłe kształty, które w uzupełnieniu o stylowe okucia wspólnie stworzą
niepowtarzalny charakter Twojego domu.
Dominują tutaj: harmonia widoczna w zaokrąglonych łączeniach profili, subtelność obłych
form oraz gustowne akcenty w postaci szprosów wewnątrzszybowych i konstrukcyjnych.
Zastosowanie klamek w barwach szczotkowanego mosiądzu oraz zimnego Tytanu nada
elegancji całej konstrukcji.
System jest oferowany w klasie RAL A, co gwarantuje wyjątkową trwałość i zapewnia
prawidłowe funkcjonowanie stolarki na przestrzeni wielu lat.
Okna serii De Lux to połączenie okna ciepłego i szczelnego, a jednocześnie zaawansowanego
technicznie, które na nowo definiuje klasyczne piękno.

VISION
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Proste kształty, minimalistyczne wzornictwo i nowinki techniczne to kwintesencja stylu
nowoczesnego. Wizja przyszłości w Twoim domu, którą realizujesz już teraz. Duże okna, w których
zastosowano innowacyjne rozwiązania, idealnie podkreślą nowoczesny charakter i pozwolą
poczuć swobodę i przestrzeń. Otwarte plenery oraz prostota, podkreślą Twój indywidualny styl
i pozwolą odzwierciedlić to, kim jesteś.

Energooszczędność

Bezpieczeństwo

Szczelność

Akustyka

Funkcjonalność

LUFTHAUS
system

V

WYSOKI
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SZCZELNOŚCI

Energooszczędność

Bezpieczeństwo

Idea domu pasywnego to wyzwanie dla współczesnej stolarki okiennej. Analizując straty
finansowe wynikające z utraty ciepła, postanowiliśmy opracować system o możliwie
najniższym współczynniku infiltracji. W autorskim projekcie połączyliśmy zalety
wentylacji mechanicznej z doskonałymi parametrami cieplnymi, a przede wszystkim
z absolutną szczelnością. Efektem jest nowoczesna i bezkompromisowa linia okien
LuftHaus, której współczynnik infiltracji powietrza wyniósł niemal zero!
Energooszczędny, sześciokomorowy system z potrójnym uszczelnieniem, odznacza się
doskonałą szczelnością i podwyższonym bezpieczeństwem. Nowatorskie
polipropylenowe uszczelki, kryte zawiasy, okucia RC1 oraz kontraktony monitorujące
rozszczelnienie okna dbają o maximum bezpieczeństwa. Wszystko to przyczynia się do
redukcji hałasu, zwiększenia estetyki oraz komfortu użytkowania okna.
Dla klientów o szczególnych preferencjach poszerzyliśmy ofertę o system LuftHaus
Lux - gdzie bazę stanowi profil De Lux, który odpowiada na zapotrzebowanie okien
o zaokrąglonych kształtach.
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Energooszczędność

Bezpieczeństwo

Nowoczesny system aluminiowy Star będzie niezastąpiony przy realizacji wizjonerskich
projektów o dużych powierzchniach lub miejskich inwestycji gdzie konieczne jest uzyskanie
maksymalnych parametrów termicznych z zachowaniem wielu walorów estetycznych.
Wyposażenie ramy i skrzydła w solidną przekładkę termiczną o grubości 45 mm zapewnia
nieprzerwaną ochronę przed stratami ciepła na całej konstrukcji. Drzwi wykonane na bazie
profilu Star pozwalają na wybudowanie systemu zawiasów rolkowych o bardzo dużej
nośności, co znacznie poprawia użytkowanie w przypadku dużego skrzydła.
Estetyka okien i drzwi z serii Star wyróżnia się na tle pozostałych rozwiązań, dzięki takim
zabiegom jak umieszczenie systemu odprowadzania wody od spodu ramy. Dodatkowym
atutem jest możliwość pomalowania profilu dowolnym kolorem z palety RAL, w tym lakierem
strukturalnym oraz Decorem. Wśród aktualnych trendów wzrasta popularność tzw. Bi –
kolorów, czyli okien od zewnątrz dopasowanych kolorystycznie do elewacji, a od środka
do aranżacji wnętrza.

Szczelność

Akustyka

Funkcjonalność

SOLO

PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ
Grupa Solo to połączenie tradycji, nowoczesnej myśli technologicznej i nowatorskich rozwiązań,
które niejednokrotnie wyprzedziły trendy w branży. Wizjonerskie spojrzenie na stolarkę okienną
i odważne pomysły pomagają nam tworzyć ofertę, która nie tylko wyprzedza konkurencję, ale
traﬁa w potrzeby naszych klientów i jest stale aktualna, pomimo zmieniających się trendów.
My nie podążamy za trendami, my je kreujemy.
Nieustanne śledzenie nowości, ciągłe aktualizowanie wiedzy i wieloletnie doświadczenie pozwala
nam na tworzenie innowacyjnych i prekursorskich rozwiązań. Tworząc okna LuftHaus zwróciliśmy
szczególną uwagę na potrzebę uzyskania maksymalnej szczelności i opracowaliśmy produkt,
który technologicznie wyprzedził konkurencje.
Kompletując naszą ofertę dbamy o to, by spełniała wysokie wymagania naszych klientów.
Ponadto oferujemy rozwiązania, które pozwalają na realizację wizjonerskich i ponadczasowych
projektów.
Dopasowując się do zmieniających się trendów i wsłuchując się w potrzeby klientów, do oferty
okien PCV wprowadziliśmy produkt z możliwością wymiany nakładki aluminiowej. Użycie nowych
materiałów w połączeniu z zaawansowaną technologią pozwala na wydobycie ich najlepszych
cech i uzyskaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych.
Pragnąc zapewnić swobodę w kreowaniu wnętrza Twojego domu, poszliśmy o krok dalej
i zaprojektowaliśmy unikalną nakładkę aluminiową z wymiennym rdzeniem. Dzięki temu nasi
klienci otrzymują produkt, który nie traci na swojej aktualności. Dodatkowo zyskują możliwość
wyboru różnorodnej kolorystyki, w tym imitacji metali oraz szlachetnego drewna, co pozwala na
swobodną kreację Twojego wnętrza i pozwoli nadać mu indywidualny charakter.

LOGICAL
NAKŁADKI
ALUMINIOWE

LOGICAL CLASSIC
nakładka aluminiowa

V
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Projekty nakładek aluminiowych i klamek
wykonała pracownia projektowa ANIDEA, www.anidea.pl

Nakładka Alu na okna PCV to obecnie najbardziej poszukiwane wykończenie wśród
konsumentów. Na zewnątrz - odporne na warunki atmosferyczne aluminium,
wewnątrz - trwałe i estetyczne wykończenie Twojego wnętrza. W naszej ofercie
posiadamy kilka rodzajów nakładek, które różnią się kształtem oraz stopniem
dopasowania do preferencji klienta. Wersja Logical Classic charakteryzuje się
krawędzią w kształcie pół lica oraz frezowaniem wzdłuż lica skrzydła. Poza elegancką
stylistyką pasującą do pozostałych produktów z naszej oferty nakładka aluminiowa
znacznie zwiększa trwałość okna, a także podnosi poziom tzw. bezpieczeństwa
biernego, utrudniając podważenie skrzydła.
Dodatkowa komora powietrzna, jaką tworzy nakładka, pozytywnie wpływa na termikę
okna. Przechwytuje chłód oraz napór wiatru z zewnątrz, a także odbiera i rozprasza
nadmiar temperatury w słoneczne dni.

przykładowe kolory:

LOGICAL MODERN
nakładka aluminiowa
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antracyt
z wkładką
ze szlachetnej
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biały
z wkładką
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Dzięki możliwości dowolnego łączenia faktur, materiałów i bogatej kolorystyki,
nakładka aluminiowa Logical Modern, pozwala na stworzenie niepowtarzalnej
aranżacji Twojego domu.
Prostota jej formy i kształtu w połączeniu z charakterystycznym wgłębieniem, które
możemy uzupełnić materiałami o różnym wybarwieniu, imitacją drewna, stali
szlachetnej czy wypełnienie jednobarwne, sprawia, że zyskujemy nieograniczone
możliwości kreacji stolarki okiennej. Istotą produktu jest bezinwazyjne połączenie
z ramą, które nie powoduje uszkodzeń oraz nie sprawia trudności w montażu.
Precyzyjne dopasowanie i dbałość o detale jest gwarancją jakości naszej marki.

przykładowe kolory:

LOGICAL RESIDENT
nakładka aluminiowa

V

Wraz z rosnącymi wymaganiami odnośnie właściwości użytkowych okien rośnie także
popularność nakładek aluminiowych. Ich zastosowanie wpływa na poprawę
bezpieczeństwa, ale również znacząco podnosi walory estetyczne okien.
Wykorzystując nakładki aluminiowe na zewnątrz proﬁli okiennych, zyskujemy
niezwykłą wytrzymałość i funkcjonalność stolarki okiennej. Szeroki wybór kolorystyki
lakierowanych proﬁli aluminiowych pozwala na zachowanie spójności z aranżacją
elewacji Twojego domu.
Dzięki formie o półokrągłym, zlicowanym kształcie okapnika nakładka Logical
Resident wizualnie nawiązuje do stylu antycznego. Bazę stanowi sześciokomorowy,
energooszczędny system Logic. Gładka, pozbawiona frezowań i jednobarwna
nakładka doskonale pasuje zarówno do białych, jak i okleinowanych okien.

przykładowe kolory:

Biała

Złoty dąb

KLAMKA
nowoczesna

V

Czarna

Orzech
®

Projekty nakładek aluminiowych i klamek
wykonała pracownia projektowa ANIDEA, www.anidea.pl

NOWE
KLAMKI SOLO

KLAMKA
klasyczna

U

H

Akcesoria okienne stanowią nieodłączny element stolarki okiennej, dlatego zadbaliśmy
o to, aby nasza autorska linia klamek okiennych i drzwiowych wpisywała się w aktualne
trendy.
Solidna i masywna budowa ułatwia obrót, co znacznie podnosi komfort użytkowania.
Masywne kształty i wyraziste linie odpowiadają na potrzeby wymagających klientów, którzy
pragną spersonalizowanych rozwiązań. Podążając za tymi potrzebami stworzyliśmy
nowatorski produkt - klamkę ze stali nierdzewnej ze wstawką wykonaną z drewna
egzotycznego, aluminium lub wypełnieniami o monolitycznej strukturze i wybarwieniu, która
umieszczana jest na rękojeści.
Możliwość dowolnego łączenia faktur, materiałów i bogatej kolorystyki pozwala na idealne
dopasowanie stolarki okiennej do charakteru wnętrza. Dzięki możliwości zastosowania tego
samego wypełnienia na okiennych nakładkach aluminiowych z naszej oferty, estetyka
Twojego domu będzie nie tylko unikalna, ale również spójna i jednolita.
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Ręczny system otwierania

System PATIO to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie przestrzeń
i nowoczesność. Specyfika drzwi balkonowych uchylno - przesuwnych sprawia, że ruch
skrzydła następuje równolegle do obu skrzydeł, jednak jedno z nich zawsze pozostaje
nieruchome. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa obszar użytkowania, ponieważ bez względu
na to, czy są one otwarte czy zamknięte, zajmują dokładnie taką samą powierzchnię.
Istotną kwestią jest również maksymalna wielkość konstrukcji, jaką jesteśmy w stanie
wykonać. W PATIO możemy uzyskać powierzchnię o 50% większą, w stosunku do
tradycyjnych systemów na słupku ruchomym. W połączeniu z profilami okiennymi
Salamander, system ten tworzy spójną aranżację, która wpływa na estetykę wnętrza.

Automatyczny system otwierania

W ofercie firmy Winkhaus - producenta i dostawcy okuć, znajdziemy standardową wersję
PATIO „S” oraz wyposażoną w automatyczne domykanie Patio „Z”.
Patio „S” - to podstawowa wersja okucia przesuwnego. Otwarcie kwatery następuje poprzez
podniesienie klamki do pionu, wysunięcie skrzydła ramy i przesunięcie go wzdłuż kierunku
przesuwu. Nieskomplikowana konstrukcja i bezawaryjność, to atuty powyższego modelu,
które doceni każdy użytkownik.
Patio „Z' - to wersja wzbogacona o automat powodujący samoczynne dociśniecie wszystkich
czterech naroży skrzydła do ramy poprzez obrócenie klamki do dołu. Jest to obecnie jedno
z popularniejszych i najbardziej efektownych stosowanych rozwiązań.

DRZWI PODNOŚNO-PRZESUWNE
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To funkcjonalne i bardzo wygodne rozwiązanie jest doskonale znane w Europie, natomiast
wciąż mało dostępne w Polsce. Pomimo skomplikowanej konstrukcji, system podnośnoprzesuwny już od 2011 roku znajduje się w naszej ofercie.
System HST zyskał na popularności dzięki zastosowaniu bardzo niskiego progu, który sprawia,
że użytkowanie przejścia jest wygodniejsze i bezpieczniejsze. Górne i dolne prowadnice ukryte są
w konstrukcji profilu, co wpływa na jakość użytkowania i estetykę wnętrza. Stabilność
i wytrzymałość rozwiązania można z powodzeniem wykorzystać na dużych powierzchniach.
Wyboru sposobu otwierania i zmykania skrzydła spośród trybu manualnego
i automatycznego z użyciem pilota zyskał uznanie wielu inwestorów. Wychodząc naprzeciw
potrzebom naszych klientów, drzwi podnośno - przesuwne HST doskonale spisują się
w przejściach tarasowych i balkonowych. Łatwość użytkowania, wygoda i niemal
bezszelestna praca systemu znajdzie również zastosowanie w narożnych drzwiach
tarasowych.
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Stosowane przez nas szyby zespolone wybraliśmy z myślą, by przede wszystkim zadbać
o gospodarkę cieplną Twojego domu, uchronić Cię przed nadmiernym hałasem oraz
szkodliwym promieniowaniem UV. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest Argonem –
gazem szlachetnym, który ogranicza przepływ temperatury przez pakiet szybowy.
Wewnętrzną szybę od środka pakietu pokrywa warstwa emisyjna powodująca, że zimą więcej
ciepła pozostaje w naszym domu, a latem jest w nim znacznie chłodniej.
W standardzie naszej oferty stosujemy szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła
Ug=1,0 oraz Ug= 0,5. Im mniejszy jest współczynnik przenikania ciepła Ug, tym mniejsze są
straty ciepła. Dla poszukujących maksymalnego komfortu cieplnego mamy szyby o niższych
współczynnikach oraz różnego typu międzyszybowe ramki eliminujące liniowe mostki
termiczne.
W naszej ofercie nawet najbardziej wymagający klienci odnajdą odpowiedni produkt dla siebie.
Oferujemy szeroki wybór szyb antywłamaniowych, dekoracyjnych oraz wyciszających,
podnoszących komfort użytkowania stolarki okiennej.

LISTWY PRZYSZYBOWE
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Nieodzownym elementem każdego okna jest listwa przyszybowa. Ten niewielki fragment
tworzywa PCV nie tylko utrzymuje szybę we właściwej pozycji, ale również wpływa na wygląd
naszego okna.
Przy wyborze listwy przyszybowej kierujemy się odpowiednią szerokością dla wybranego
pakietu szybowego oraz kolorem uszczelki w jaką listwa jest wyposażona. By maksymalnie
zadbać o walory estetyczne Twojego okna, każdą uszczelkę zacinamy w narożach pod tym
samym kątem co listwa.
Na ostateczny wygląd okna i nadanie mu indywidualnego charakteru możemy wpłynąć
odpowiednio modelując zewnętrzną krawędzią listwy.
W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje listew szklących:
Classic
Round
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Nowoczesna stolarka wymaga zastosowania niezawodnych okuć. ActivePilot firmy Winkhaus
to system oparty na jednym elemencie ryglującym – ośmiokątnym grzybku współpracującym
z wszystkimi zaczepami. Prostota regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy i równomierny
rozkład sił działających na okucie to atuty, które doceni każdy użytkownik. Ergonomia
i funkcjonalność w systemie ActivePilot doskonale współgra z estetyką wykonania i akcentami
zdobniczymi, które pojawiają się także na elementach skrzydłowych. Zaokrąglenia krawędzi
przy zaczepach ramowych oraz zawiasach, nie tylko wpisują się w najnowsze trendy, ale
również nadają elegancji oraz ułatwiają utrzymać czystość.
W wyposażeniu dodatkowym znajdziemy np. wielostopniowy uchył, hamulec rozwarcia
sterowany klamką oraz elementy elektroniczne do systemów alarmowych, sterowania
wietrzeniem lub termostatem, które znacznie podnoszą komfort użytkowania.

KOLORYSTYKA
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Nowoczesne systemy profili Salamander słyną z szerokiej kolorystyki drewnopodobnych oklein, które dostępne są zarówno, w jednostronnym, jak i dwustronnym
wykończeniu. To, co wyróżnia profil Salamander to intensywnie zagęszczone słoje
w strukturze okleiny, których układ jest niejednorodny. Efektem jest profil
wyglądający niezwykle naturalnie, niemal nie do odróżnienia od prawdziwego
drewna.
Ponadto profile Salamander wyróżnia połysk i jakość bieli w całej palecie
kolorystycznej. Uzyskanie jak najczystszej faktury bieli to niemałe wyzwanie, któremu
doskonale sprostała marka Salamander. Dzięki zastosowaniu, w procesie produkcji,
staranie dobranego składu granulatu o wysokiej jakości uzyskujemy perłowo biały
profil, który na rynku nie ma odpowiednika. Niezwykle lśniąca biel świadczy o jakości
wykonania, natomiast otrzymany podczas produkcji połysk jest wyróżnikiem trwałości
i łatwości utrzymania czystości.

kolory specjalne:

kolory typowe Brugmann & Salamander:

Złoty Dąb 51

Orzech 21

Dąb bagienny 25

Antracyt 70

Nebraska 33

Biały 39

Mahagoni 26

NaturLine Vermont 60

NaturLine Cheyenne 64

NaturLine Meranti 61

Teak Arte 65

Szary 02

Ciemnozielony 03

Tiama 62 Premium

Metbrush Antracyt 67

Birke Rose 44

Kremowy 59

Agat 72

Ciemny brąz 71

Ciemnoczerwony 06

Bazalt 74

Bazalt (Satin) 84

Bergkiefer 50

Lichtgrau 73

Moosgrün 10

Polareiche 43

Quarzgrau 90 Satin

Oregon 4-52

Stahlblau 11

Signalgrau 87

Vintage Oak 41

Weinrot 19

Graubeige 09

Kwarc 78

Streifen Douglesie 27

Brilliantblau 14

Metbrush Alu 69

Alux DB 703 37

Anthrazitgrau 88 Satin

STOLARKA ALUMINIOWA

Systemy okienno - drzwiowe oraz witryny
Nowe trendy w budownictwie i rosnące oczekiwania architektów - twórców nowego
oblicza w kreowaniu przestrzeni miejskich - wymagają zastosowania stolarki otworowej
o wyśrubowanych parametrach. Ślusarka aluminiowa, dzięki swojej funkcjonalności,
znakomitym parametrom technicznym i walorom estetycznym nie tylko spełnia te
oczekiwania, ale również idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy w budownictwie.
Współpraca z producentem kształtowników firmą Aliplast pozwala nam na wymianę
doświadczeń i wiedzy, dzięki czemu stale doskonalimy nasze rozwiązania
technologiczne. Szeroka oferta systemów aluminiowych zapewnia nam niezbędne
materiały do produkcji drzwi, okien, witryn aluminiowych, fasad i przeszkleń
wielkogabarytowych.
Aktualnie posiadamy najszerszy wybór produktów stolarki otworowej w regionie, co
czyni nas liderem branży w południowo-wschodniej Polsce. W naszej ofercie znajdują się
również ogrody zimowe, systemy przesuwne oraz przeciwpożarowe, pozwalające nam
na kompleksową obsługę każdej inwestycji.

EKONOLINE

IMPERIAL 800

Systemy przesuwne oraz harmonijki:

Fasady:

MC WALL

MC GLASS

ULTRA GLIDE
(przesuwny)

WIZO FOLD PANORAMA
(harmonijka)

DRZWI PANELOWE system galaxy

AD22

W odpowiedzi na wzmożoną potrzebę użytkowników posiadania bezpiecznego i nowoczesnego domu, w naszej ofercie znajduje się lina Drzwi Panelowych Galaxy. Drzwi wykonane
zostały z nowoczesnych materiałów i z zastosowaniem technologii wklejania panela jedno lub
dwustronnego.
Konstrukcję ościeżnicy oraz ramę skrzydła stanowi termoizolowany kształtownik aluminiowy
Star marki Aliplast. Zastosowanie systemu podwójnych uszczelnień obwodowych zapewnia
niezwykłą szczelność oraz ochronę przed hałasem.
W celu maksymalnego ograniczenia utarty ciepła wypełnienie profila stanowią panele
o grubości 90 mm uzupełnione pianką poliuretanową. Wybór progu z przegrodą termiczną
i dodatkowym poszerzeniem dylatacyjnym zabezpiecza przed przemarzaniem.
W zależności od fasonu i funkcji proponujemy zewnętrzne pochwyty ze stali nierdzewnej,
klasyczne klamki wewnętrzne oraz trzypunktowe zamki hakowe, gwarantujące zwiększone
bezpieczeństwo.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na dowolną konfigurację drzwi, wśród
których znajdują się, takie opcje jak:
ź Zamek wielopunktowy (3-pkt automatyczny, z funkcją dzienną, z hako-bolcami),

w połączeniu z trzema zawiasami rolkowymi, umożliwia bezobsługową pracę oraz
gwarantuje solidne zabezpieczenie antywłamaniowe.
ź Zawiasy wewnętrzne ukryte w skrzydle drzwi to rozwiązanie wpisujące się w nowe trendy

architektury minimalistycznej.

ź Samozamykacz wewnętrzny, umieszczony wewnątrz skrzydła to rozwiązanie podkreślające

nowoczesny design stolarki drzwiowej.

ź Czytnik linii papilarnych, umożliwiający korzystanie z drzwi bez użycia kluczy.
ź Innowacyjny system obsługi drzwi za pomocą telefonu komórkowego.
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AD08
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AP02
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37-464 Brandwica koło Stalowej Woli
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tel. 15 842 02 52, 15 842 76 56
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