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Pulsar systemU

Zmieniające się wymagania konsumentów odnośnie właściwości 
użytkowych okien zaowocowały opracowaniem zupełnie nowego 
systemu okiennego: zwartego, kompaktowego i funkcjonalnego. 
Pulsar to system o nowoczesnym kształcie, ciepły, cichy i przede 
wszystkim szczelny, oferujący standard wykonania V-Perfect.

Pulsar cechuje prosta forma. Listwy szklące i przylgi zbiegają się 
pod kątem 90°, co nadaje stolarce bardzo nowoczesny, imitujący 
aluminium wygląd. Niskie złożenie profili zapewnia dodatkowe 
doświetlenie wnętrz i darmową energię.

Pulsar to przede wszystkim nowoczesny design. Okna w tym sys-
temie możemy wykonać w kolorystyce satynowej, metalizowanej 
oraz popularnych decorach. 

Pulsar gwarantuje podobne parametry techniczne jak głębsze sys-
temy 82 mm, przez co stanowi interesującą alternatywę dla szero-
kiego grona odbiorców.

6-komorowy profil o głębokości 76 mm 
- pomimo odchudzenia parametr Uf=0,93 
wyznacza standardy w klasie. 

Skrzydło o głębokości 80 mm umożliwia 
zastosowanie pakietów szybowych 
aż do 56 mm.

Nowoczesny wygląd - skrzydło, rama oraz 
listwy szklące zbiegają się pod katem 90°.

Wysokość złożenia profili: 110 mm.

Trzecia uszczelka wewnętrzna, piórowa, 
która zapewnia suchą komorę dla 
pracującego okucia.

Rdzeń występuje w kolorze białym 
i antracytowym. 

Dodatkowe żebra poprzeczne na ramie 
poprawiają siłę mocowania zawiasów. 
To szczególnie istotne przy dużych 
i ciężkich konstrukcjach oraz okuciach 
antywłamaniowych.

Technologia zgrzewania narożników: bez 
wypływki V-Perfect. Okna w białym kolorze 
występują wyłącznie w wykończeniu 
z wypływką frezowaną.
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Połączenie 
VPerfect
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PRECYZYJNE 
WYKONANIE

KORZYŚCI SYSTEMU PULSAR:
• Jedyne 110 mm wysokości ramy i skrzydła w złożeniu zapewnia dodatkową, darmową 

energię pochodzącą z natury.

• Nowoczesny profil z trzecią uszczelką wewnętrzną o parametrze termicznym 
Uf=0,93 gwarantuje rewelacyjną izolację cieplną.

• Głęboka komora szkląca daje możliwość stosowania szyb zarówno ciepłych (Ug=0,5), 
cichych (45dB), jak i antywłamaniowych (P4).

• Listwy szklące łączone pod kątem 90°.

• System dostępny na rdzeniu białym oraz antracytowym.

• Okucia Winkhaus Active Pilot to gwarancja trwałości i komfortu użytkowania.

• Klamka aluminiowa Hoppe secustic odpowiada za wygodę i bezpieczeństwo.

• Skrzydło, rama i klasyczne listwy szklące, płaskie nawiązują do obowiązujących 
trendów w architekturze.

• Termiczna listwa podparapetowa, pięciokomorowa z uszczelką (transportowa).

• Uchwyty transportowe przykręcone do okien, dbają o bezpieczny transport okien.



P A R T N E R  H A N D L O W Y  F I R M A :

oknasolo.pl

CENTRALA

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

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

DĘBICA 
ul. Rzeszowska 53
39-200 Dębica
tel. 533 351 315
debica@grupasolo.pl


