ENERGOOSZCZĘDNE OKNA I DRZWI BALKONOWE
(profil 78 i 92 mm)
Standardy wykonania:
 Okna i drzwi balkonowe wykonujemy wyłącznie pod indywidualne oczekiwania klientów
 Nie stosujemy dopłat z tytułu: wymiarów niestandardowych, porad oraz dostarczenia okien na
odległość do 50 km
 Jednoramowe okna i drzwi balkonowe wykonujemy z róŜnych rodzajów drewna, nadającego się
do tego przeznaczenia – np.: sosnowego, dębowego, jesionowego i wielu odmian egzotycznych
– stosownie do Ŝyczeń Klientów
 Wykonanie bez dopłat dotyczy drewna sosnowego
 Wysoka jakość stosowanych przez nas materiałów oraz staranność wykonania wyrobów spełnia
oczekiwania najbardziej wymagających klientów
 Nasze standardy przewidują następujące wykonanie i wyposaŜenie:
 drewno bez wad, klejone warstwowo – lamele zewnętrzne nie są łączone po długości
 okucia obwiedniowe produkcji niemieckiej firmy Siegenia-Aubi z zaczepem antywłamaniowym i (przy rozwieranych drzwiach balkonowych) z blokadą kąta rozwarcia skrzydła
oraz za dopłatą: antywłamaniowe (w klasie: WK1 lub WK2)
 mikrowentylacja
 zawiasy pokryte estetycznymi osłonkami – w kolorach: stare złoto, biel, brąz, aluminiowy
i inne za nieduŜą dopłatą – np. mosiądz
 impregnację i lakierowanie z pokazaniem urody drewna przy uŜyciu trwałych materiałów
w kolorach oferowanych przez niemieckie firmy Sikkens, Sigma, Gori i Remmers
 szyba zespolona nie powodująca Ŝadnych zniekształceń o współczynniku ciepłochronności
U (k) = 0,5 W/m2K (profil 92) lub U (k) = 0,6 W/m2K (profil 78)
 w drzwiach balkonowych: hamulec przeciwprzeciągowy lub niski próg aluminiowy
(w kolorach oliwkowym lub aluminiowym)
 płynne ustawianie kąta uchyłu skrzydła
 aluminiowe zewnętrzne osłony przyszybowe dolnych ram skrzydeł w kolorze okapników
zamontowanych w ościeŜnicach
 klamki okienne Hoppe Secustic z zabezpieczeniem przed przesunięciem (od zewnątrz)
obwiedniowego okucia– za dopłatą inne klamki np. z przyciskiem lub na kluczyk
Gwarancje:
• 5 lat na brak odkształceń i pęknięć drewna egzotycznego, dębowego i jesionowego
• 4 lata na trwałość impregnacji i lakierowania drewna egzotycznego, dębowego
i jesionowego
• 2 lata na impregnację, lakierowanie, brak odkształceń i pęknięć drewna sosnowego
• 5 lat na szczelność i brak wybarwień szyb zespolonych
• 5 lat na sprawność okuć obwiedniowych
• 1 rok na trwałość powłok okuć lakierowanych (klamki, szyldy, nakładki na zawiasy

*) uwaga:
przy jasnych kolorach transparentnych eksponowanych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych moŜe pojawiać się ciemnienie powierzchni drewna – co nie moŜe być powodem
reklamacji (np. w przypadku firmy Sikkens: 996 – jesion, 077 – sosna, 073 – stara sosna, 006 –
jasny dąb, 009 – ciemny dąb; oraz firmy Remmers: hemlock, sosna, jasny dąb, afromozja, teak)
Dopłaty stosujemy za:
 inne drewno niŜ sosnowe – np. mahonie: acajou, sapeli, iroko, dąb,
jesion i red meranti
 kształty nieprostokątne (okna łukowe, okrągłe, trójkątne, trapezowe itp.)
 malowanie dwukolorowe (inny kolor na zewnątrz – inny do wewnątrz)
 inne przeszklenia – wygłuszające, bezpieczne, przeciwwłamaniowe, witraŜowe, ornamentowe, barwione, refleksyjne, samoczyszczące itp.
 ozdobne zawiasy (niestandardowe)
 szprosy – za kaŜde utworzone pole:
- międzyszybowe (róŜne szerokości i kolory)
- drewniane (szer. 50 mm) – konstrukcyjne
- drewniane – naklejane na szybę (róŜne szerokości) – z tzw. ślepym
szprosem międzyszybowym (tzw. wiedeńskie)
- drewniane ramkowe (otwierane)
 wykonanie stylizowane i ozdobne (np. retro)
 listwy dystansowe (poszerzające ościeŜnice)
 wywietrzniki grawitacyjne i o wymuszonym przepływie powietrza
 blokowanie klamką okienną kąta rozwarcia skrzydła
 hamulce przeciwprzeciągowe do okien (w drzwiach balkonowych montowane są bez
dopłaty, jednakŜe przy niskich progach brak jest technicznej moŜliwości ich zamontowania)
 obłoŜenia aluminiowe od zewnątrz – w dowolnych kolorach
 obudowy ościeŜy typu skrzynkowego z opaskami





oferujemy do okien: parapety zewnętrzne i wewnętrzne
wykonujemy równieŜ drzwi balkonowe uchylno-przesuwne i przesuwne (jedno- i wieloskrzydłowe – w tym: typu PSK, bezprogowe typu HS) i składane harmonijkowo (wieloskrzydłowe typu FS) z niskim progiem
montaŜ wyrobów kalkulujemy odrębnie (przy wymianie stolarki – na Ŝyczenie klientów wykonujemy równieŜ obróbki wykończeniowe – m.in. murarsko- tynkarskie, malarskie itp.)

Przy obsłudze kompleksowej (z zamontowaniem) wykonywanej na zamówienie uŜytkowników
obiektów mieszkalnych – stawka podatku VAT wynosi 7%.
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