
OKNA

OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE
PRZEGLĄD PRODUKTÓW DREWNIANYCH



OKNA DREWNIANE - SOLIDNY WYBÓR NA LATA  

THERMOLINE
 Grubszy profil.
 Profil o głębokości 78 mm 

dedykowany do budownictwa 
jednorodzinnego.

 Solidna konstrukcja.
Lepsza izolacyjność termiczna 
i zwiększona dźwiękochłonność.

 Dodatkowe oszczędności.
 Niższy współczynnik przenikania 

ciepła pomoże zadbać 
o domowy budżet.

Uw
0,98
W/m2K

 
RETRO

 Odtworzenie stolarki zabytkowej.
 Przeznaczone głównie do obiektów 

objętych opieką konserwatorów zabytków. 

 Szeroki wybór wykończeń.
 Indywidualne stylizacje za pomocą 

obróbkowych listew dekoracyjnych, 
drewnianych okapników, rzeźbionych 
kolumieniek, szprosów i wyjątkowych 
dodatków np. klamek.

 
 

Dowolna konfiguracja parametrów 
energetycznych.
Dostępne w profilach: 68, 78, 92 mm 
i w 3 gatunkach drewna.

 
 

Głębokość profilu 68 mm 
z możliwością doposażenia 
w szerszy dwukomorowy 
pakiet szybowy.

Uw
1,3

W/m2K

ECOLINE
 Podstawowy profil. 

 

 Wszechstronny model.
Typ okna odpowiedni do mieszkań, 
apartamentów i domów.

Uniwersalna linia okna.
Podstawowe okno drewniane 
o łagodnym wykończeniu.

 

DOSKONAŁOŚĆ DREWNA, TRWAŁOŚĆ ALUMINIUM

DUO 
REGULAR

 Aluminiowa nakładka 
bez zaokrągleń i kantów. 
Ponadczasowy, uniwersalny 
kształt pasujący do charakteru 
każdej fasady. 

DUO 
MODERN

     
Aluminiowa nakładka 
o wyraźnych kantach i surowej formie. 
Nowoczesny kształt pasujący 
do minimalistycznego stylu fasady 
na wzór skandynawski.

 Połączenie doskonałości systemów Ecoline, Thermoline i Ecotherm 
z trwałością aluminium w pełnej gamie kolorów. 

 Okładzina aluminiowa po zewnętrznej stronie okna, to wieloletnie
bezproblemowe użytkowanie stolarki bez konieczności konserwacji.

3 warianty grubości 68, 78, 92 mm z wybranego gatunku drewna  

Możliwość wybrania koloru z palety RAL jak również ze specjalnej 
kolekcji ponad 100 dekorów: matowych, satynowych, drewnopodobnych 
czy strukturalnych.

 

 

ECOTHERM
 Stworzony z myślą o domu 

energooszczędnym.
 Solidny profil o głębokości 92 mm 

z dwukomorowym pakietem 
szybowym w standardzie.

 Najlepsze parametry.
Świetna izolacyjność termiczna 
i najniższy współczynnik przenikania 
ciepła.

 Prestiż.
 Efektywny energetycznie profil 

z polskiej  listy produktów „Top Ten”.

Uw
0,77
W/m2K



HS WITRAŻ SLIDE
Wygodny, niski i ciepły próg Thermostep.

 Szerokość skrzydła do 3,3 m a ciężar do 300 kg.  

 Sosna, dąb, meranti w wielu możliwościach wybarwienia.

 Profile o grubości 68, 78, 92 mm.

Wybierz system HS WITRAŻ SLIDE, jeśli chcesz idealnie doświetlić wnętrze 
i wyeksponować piękny widok za oknem w naprawdę szerokiej perspektywie. 

OKNA PRZESUWNE - FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ

Wybierz WITRAŻ SKB,  jeśli chcesz optycznie powiększyć 
domową przestrzeń i szukasz rozwiązania z możliwością uchylenia 
skrzydła w sposób manualny lub wymuszony przez okucie.  

WITRAŻ SKB
Przesuwanie z możliwością uchylenia.

Szerokość skrzydła do 2 m, a ciężar do 200 kg.

Sosna, dąb, meranti w wielu możliwościach wybarwienia.

 

 

 Profile o grubości 68, 78, 92 mm.

OKNA DOBRZE PRZEMYŚLANE

Profile okienne wykonujemy z kantówki klejonej warstwowo.
Dzięki temu Twoje okno nie odkształci się i nie straci korzystnych parametrów izolacyjności.

Drewno impregnujemy jeszcze przed połączeniem profili.
To dlatego jest tak odporne na wilgoć w miejscach naroży okiennych.

Każde okno drewniane wyposażamy w solidny aluminiowy okapnik ramy i skrzydła z uszczelką,
który nie tylko pięknie wygląda, ale skutecznie chroni drewno przed gromadzącą się wodą.

Stosujemy najwyższej klasy okucie Maco Multimatic.
Mikrowentylacja, zatrzask przeciw przeciągowy, blokada błędnego położenia klamki i obrotowe grzybki 
antywłamaniowe są w standardzie. 

Wystarczy, że dwukrotnie w roku przy myciu okien przetrzesz je gąbeczką z pielęgnującym impregnatem. 
To bardzo proste! 

Naszych okien drewnianych nie musisz malować co kilka lat.



Współpracujemy z najlepszymi:

Dane kontaktowe:

WITRAŻ sp. z o. o. sp. k.

Łyski, ul. Warszawska 68   l    16-070 Choroszcz

Tel: +48 85 713 13 70       fax: +48 85 713 13 70

e-mail: info@witraz.eu

WWW.WITRAZ.EU

OKNA

Wybierz drewno sosnowe jeśli chcesz zmaksymalizować parametry cieplne 
okna. Wynikają one ze stosunkowo niskiej gęstości materiału rzędu 
510 kg/m³. Drewno sosny jest trwałe, wytrzymałe i doskonale izoluje 
termicznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe 
działanie wilgoci. Ma jasną barwę, którą profesjonalnie pokryjemy zarówno 
lakierami kryjącymi, jak i lazurowymi, aby pasowały do Twojego wnętrza.

Wybierz znakomite okna dębowe, jeśli szukasz najszlachetniejszego 
gatunku drewna o doskonałej trwałości i wytrzymałości. Ze względu na 
specjalnie wyselekcjonowane przez nas egzemplarze o gęstości 710 kg/m³ 
dębina charakteryzuje się wyjątkowo dobrą dźwiękoszczelnością. Ciekawa 
barwa i układ słojów sprawiają, że takie okna wyglądają bardzo estetycznie 
i cieszą się niesłabnącą popularnością. 

Wybierz najbardziej egzotyczny gatunek drewna jeśli szukasz połączenia 
bardzo dobrych parametrów cieplnych i akustycznych z ciekawym 
designem. Okna z drewna meranti są trwalsze i bardziej wytrzymałe           
od sosnowych – do produkcji okien wykorzystujemy odmianę czerwonego 
meranti o gęstości 630 kg/m³. Jego ciepły odcień i wyjątkowa struktura 
drewna nadają wnętrzu eleganckiego klimatu.


